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Oravské Vianoce v Nižnej
Komisia kultúry, referát kultúry a
Obecný úrad pozývajú všetkých
ľudí dobrej vôle na spoločné prežitie 4. adventnej nedele 20.12.
2015 pozývame na VIANOČNÉ
TRHY, ktoré budú prebiehať od
14.00 hod. v priestoroch Obecného úradu a budú spojené so sprievodným programom. V pokojnej
atmosfére vás budú sprevádzať
melódie ľudovej hudby Ostrvka
a zmiešaného chrámového zboru:
o 16.00hod sa vám predstavia

žiaci ZUŠ Nižná so svojím
VIANOČNÝM
KONCERTOM, o 18.00 hodine pozývame všetkých na pásmo predvianočných zvykov a tradícií
– spomienky starých materí – „
Duch Vianoc “ s folklórnou
skupinou ORAVAN SENIOR,
detmi a hostami.
Čaká na vás bohatý program
spojený s výstavou tradičných
kožúškov a možnosťou zakúpenia predávaných výrobkov.

Komunálny odpad od nového roka
Vážení občania,

Poplatková povinnosť vzniká
dňom, ktorým nastane skutočnosť
uvedená v bode 1 tohto článku a
zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. Aj tentokrát Vás
chcem poprosiť, aby ste poplatok
za vývoz komunálneho odpadu
na rok 2016 uhrádzali:

za pár dní je tu rok 2016
a v rámci schváleného Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Nižná č. 5/2015 o poplatku za komunálny odpad na kalendárny rok 2016 nám vzniká
povinnosť úhrady poplatku za
komunálne odpady a drobné - osobne na Obecnom úrade
stavebné odpady na území Obce v Nižnej od 1. februára 2016
Nižná.
- prevodom na účet na základe
Poplatok platí poplatník, kto- zaslaného rozhodnutia na váš erým je:
-mail. V tomto prípade vás prosím o zaslanie zmien vo vývoze
a) fyzická osoba, ktorá má v smetí oproti roku 2015, napr.
obci trvalý pobyt alebo pre- úľava na študenta študujúceho
chodný pobyt alebo fyzická mimo Nižnej, ktorý je ubytovaný
osoba, ktorá produkuje ko- v školskom internáte (týka sa to
munálny odpad na území Obce len osoby evidovanej v bytovom
Nižná a nemá v Nižnej trvalý dome v Nižnej). Taktiež vás proalebo prechodný pobyt
sím o zaslanie informácie, ak sa
v domácnosti v rodinnom dome
b) právnická osoba, ktorá je zmenil počet osôb, čím vznioprávnená užívať alebo užíva ká možnosť zmeny vývozu z 2x
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa do mesiaca na 1x do mesiaca a
na území Obce Nižná
opačne.
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území
obce na účel podnikania

Uvedené zmeny, prípadne vaše
návrhy môžete zasielať na poplatky@nizna.sk, prípadne oznámiť telefonicky na číslach 043 –
5381 229 a 0905 650 812.

d) na iný účel ako na podnikanie.
Poplatok za vývoz komunálneho
odpadu pre rok 2016 pre bytové
Ak v spoločnej domácnosti žije ako aj rodinné domy ostáva oproviacero poplatníkov, plnenie ti roku 2015 nezmenený.
povinností poplatníka preberá
jeden z nich za ostatných členov
V. Latková,
tejto domácnosti.
referát pre dane a poplatky

Upozorňujeme daňovníkov

Dňa 12. júna 2015 sa v spolupráci s obcov Nižná uskutočnilo
na štadióne Rockové leto. Hlavní
organizátori sa chcú poďakovať
sponzorom, dobrovoľníkom a
samotným účastníkom festivalu
za podporu, z ktorej finančný

výťažok 2500€ bol venovaný
Národnému
onkologickému
ústavu v BA.
Dar prevzal riaditeľ NOU v
Bratislave, MUDr. Jozef Dolinský.

Ak ste v roku 2015 nadobudli
novú nehnuteľnosť alebo postavili garáž, altánok a pod.,
prípadne sa vám zmenil druh
stavby (hosp. budova na garáž), druh pozemku (napr. sta-

vebný pozemok), nezabudnite,
že do 31. januára musíte vyplniť
tlačivo daňové priznanie na príslušný, obecný úrad. To isté platí
pri nadobudnutí prípadne predaji
a úhyne psa.
-OcÚ-

So smútkom v srdci sme sa
23.10.2015 v Kremničke v Banskej Bystrici rozlúčili s naším
drahým Ing. Pavlom Burgerom,
ktorý niekoľko rokov jesene
svojho života strávil v Nižnej.
Budeš nám chýbať, ujo Paľko.
Česť tvojej pamiatke.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodiny Hanuliakova, Bokova, Thotova.
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O čom rokovalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej - vysporiadanie duplicitného
na svojom zasadnutí dňa 8.9. vlastníctva v rámci registra ob2015 zobralo na vedomie:
novenej evidencie pozemkov v
Obci Nižná ku pozemkom, ktoré
- Prezentáciu zástupcu Agentúry sú predmetom listu Okresného
FORUM ŽIVOTA – denný staci- úradu Tvrdošín – katastrálny
onár,
odbor zo dňa 10.6.2015 sumou
do výšky 200€ za každý jeden
- rozhodnutie starostu obce o pozemok, ak sa obec nedohodne
zmene rozpočtu Obce Nižná s duplicitným vlastníkom resp.
č.2/2015 v zmysle uznesenia vlastníkmi do tejto sumy inak,
č.D/6a/2014,
-prenájom časti z obecného
- informáciu o realizácií inves- pozemku reg. CKN parcela
tičných a iných akciách v obci k č.2781/102, zastavané plochy a
30.6.2015,
nádvoria o výmere 180m2, k.ú.
Nižná a to vo výmere 7 m2 vy- kontrolu uznesení OcZ,
značeného na snímke z katastrálnej mapy, ktorá bude tvoriť
- odpovede na interpelácie,
neoddeliteľnú súčasť zmluvy o
nájme za účelom jeho využi- žiadosť Ing.Juraja Žuffu, tia na umiestnenie kabinetu s
Hviezdoslavova 198, 027 43 Niž- telekomunikačnou technológiou
ná s tým, že zápisnicu zo zasad- spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
nutia Obecného zastupiteľstva v Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Nižnej zo dňa 16.6.2015 považuje na dobu určitú do 31.12.2030 z
za uzavretú.
dôvodu, že spoločnosť zabezpečí
pre celú obec optickú sieť v celNa tomto zasadnutí obecné za- kovej investícií cca 400000,-EUR
stupiteľstvo schválilo:
za nájomné vo výške 5,-EUR/m2/
ročne s jednomesačnou výpoved- zmenu rozpočtu Obce Nižná roz- nou lehotou v prípade oneskorepočtovým opatrením č.02/2015 a nia platby nájomného alebo neč.03/2015,
zrealizovania predloženého projektu ku stavebnému povoleniu.
-realizáciu hrubých terénnych
úprav pre stavbu miestna komu- Ďalej obecné zastupiteľstvo
nikácia – ul. Hamuliakova, rea- schválilo:
lizáciu hrubých terénnych úprav
pre stavbu miestna komunikácia a) predloženie žiadosti o ne– Sihoť-Močiare a realizáciu návratný finančný príspevok z
umelého ihriska pri telocvični ZŠ Programu rozvoja vidieka SR
s MŠ Nižná Obcou Nižná,
2014-2020 v rámci opatrenia 4
– Investície do hmotného majetku
časť D) Vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení, podopatPred rokom, 30. decembra
renie 4.3 Podpora na investície
nás vo veku 83 rokov predido infraštruktúry Obcou Nižná
šiel do večnosti milovaný
bez priameho spolufinancovania
manžel, otec a starý otec,
obce,
pán Ing. Pavol Zrubec.
b) zabezpečenie realizácie proS láskou spomína manželka
jektu v súlade s podmienkami poGizela s rodinou.
skytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na preklenutie financovania realizovaného projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Na tomto zasadnutí obecné zastupiteľstvo poverilo starostu
obce jednaním s Urbárom, pozemkové spoločenstvo Nižná
ohľadne umiestnenia kompostoviska v Ručungu pri chránenom
železničnom priecestí a poverilo
starostu obce zabezpečiť kúpu
vlečky pre Technické služby Nižná v termíne do 30.9. 2015.
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pohľadávky banky z prijatého
úveru. Podpísanie Dohody o vyplňovacom práve k Blankozmenke a samotnej Blankozmenky,

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej na svojom zasadnutí dňa - poskytnutie dotácie pre ZŠ s
27.10.2015 zobralo na vedomie: MŠ Nižná vo výške 1465,-EUR
na nákup materiálu, kazetového
- ústnu správu riaditeľa SŠ Niž- stropu a osvetlenia v koncertnej
ná o školskom roku 2014/2015, sále základnej umeleckej školy,
- záznam hlavnej kontrolórky k - zámer predať obecné pozemky
hospodáreniu obce k 30.6.2015, vytvorené geometrickým plánom č. 36430234-34/2015 zo
- správu nezávislého audítora – dňa 17.6.2015 vyhotoveného
finančný audit obce za rok 2014, spoločnosťou ARLANDA s.r.o.,
Hviezdoslavova 40, 027 43 Niž- rozhodnutie starostu obce o ná IČO:36430234 a to:
zmene rozpočtu Obce Nižná
č.3/2015 v zmysle uznesenia - pozemok reg. CKN p.č.1282/13
č.D/6a/2014,
o výmere 34m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria,
- kontrolu uznesení OcZ,
- pozemok reg. CKN p.č.1282/18
- odpovede na interpelácie,
o výmere 2m2, druh: záhrada,
- žiadosť Jozefa Labdíka o ukon- - pozemok reg. CKN p.č.3965/3
čenie členstva v komisii sociál- o výmere 74m2, druh: zastavané
nej, zdravotnej a dôchodcov,
plochy a nádvoria,
- žiadosti občanov a právnic- - pozemok reg. CKN p.č.3966/2
kých osôb,
o výmere 53m2, druh: zastavané
plochy a nádvoria,
- stanoviská komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy - pozemok reg. CKN p.č.3966/4
ku žiadostiam občanov a práv- o výmere 115m2, druh: zastavanických osôb.
né plochy a nádvoria,
Na tomto zasadnutí obecné za- - Eve Branickej rod. Hulejovej,
stupiteľstvo schválilo:
Vintiška 78, Nižná za kúpnu cenu
5,-EUR/m2 pri jej rodinnom
- plnenie programového rozpoč- dome z dôvodu, že ich dlhodobo
tu obce k 30.6.2015,
užíva a na pozemku p.č.3966/2
má postavenú hospodársku bu- správu o výsledkoch a pod- dovu vo svojom vlastníctve.
mienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Nižná a ZUŠ Zároveň na tomto zasadnutí
Nižná za školský rok 2014/2015 obecné zastupiteľstvo neschválilo:
- prijatie úverového rámca maximálne do výšky 300 000,-EUR, - Žiadosť Jaroslava Paškuliaka,
pod ktorým budú poskytnuté dva Vintiška 90, Nižná o odkúpenie
prekleňovacie úvery a dva úvery prípadne prenájom pozemku v
na spolufinancovanie projektov časti Krivé hony – časť parcely
č.1164/4, ktorá slúži ako prístu- prijatie prekleňovacích úverov pová cesta ku jeho pozemkom,
na zabezpečenie predfinancovania projektov „Rekonštrukcia - žiadosť Márie a Milana Habláverejného osvetlenia – Obec ka, Tajovského 610, Nižná o
Nižná a Obnova verejného odkúpenie pozemku na Malej
osvetlenia v obci Nižná“ spolu- Orave v radovej zástavbe medzi
financovaných z fondov EÚ a ŠR rodinným domom žiadateľov a
a podpísanie Úverových zmlúv, rodinným domom so s.č.609,
- prijatie úverov na zabezpečenie spolufinancovania projektov
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Obec Nižná a Obnova
verejného osvetlenia v Obci
Nižná“ a podpísanie Úverových
zmlúv,

- žiadosť Mgr.Jany Kulošťákovej, Tajovského 609, Nižná o
odkúpenie pozemku na Malej
Orave v radovej zástavbe medzi
rodinným domom žiadateľky a
rodinným domom s.č.610.

- zabezpečenie všetkých úverov
vo forme vystavenia Blankozmenky za účelom zabezpečenia

JUDr.Jozef Šveda, prednosta
Ing.Jaroslav Rosina, starosta
obce
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Déjà vu poslanca
Uplynul presne rok po tom, čo
ste vy občania Nižnej volili nových poslancov do obecného
zastupiteľstva. Jedným z úspešných kandidátov som sa vďaka
vašej dôvere stal aj ja. Preto by
som vám rád aj týmto príspevkom chcel odprezentovať, akým
spôsobom sme napĺňali asi najťažší sľub, ktorý som vám nielen ja, ale i ďalší poslanci dali:
opätovné spustenie prevádzky
plavárne v Nižnej. Aj keď sa to
bude niektorým občanom zdať,
že plaváreň je na tom rovnako,
ak nie horšie ako predtým, pokúsim sa vás presvedčiť, že to
až tak celkom nie je.
Už na prvom zastupiteľstve
sme sa s poslancami dohodli,
že vykonáme spoločnú obhliadku a fyzicky si prejdeme všetky priestory plavárne, aby sme
mali jasnú predstavu o jej stave.
Po jej absolvovaní sme dospeli
v rámci diskusie k jasnému spoločnému stanovisku: plaváreň
je zastaralá, značne poškodená,
nie schopná prevádzky (ani po
menších opravách), energeticky
náročná na prevádzku a hlavne
nie je reálne ju opraviť priamym
financovaním obce a ani zobratím si nejakého úveru.
Po vyriešení týchto základných
otázok sa nám podarilo v máji
zvolať mimoriadne zasadanie
obecného zastupiteľstva s jediným bodom programu – plaváreň. Tu už padli konkrétne
návrhy: možnosť financovania
cez eurofondy (aj keď takáto výzva momentálne nie je, v
budúcnosti sa s ňou ráta). Preto
sme poverili starostu obce vysporiadaním majetkovo-právnych vzťahov na ul. Lesná, aby
bola obec výlučným vlastníkom
aj prístupovej cesty, poprípade
novovytvorených parkovacích

ale i na potrebu jej spustenia
do prevádzky, pretože na veľkú
spádovú oblasť, akou je Orava,
jedna plaváreň v Dolnom Kubímiest, čo by v prípade čerpania ne je príliš málo.
eurofondov bolo určite potrebné.
Po všetkých týchto krokoch
sme však dostali poriadnu ranu
Na tomto zastupiteľstve bol pod pás. Firma, ktorá mala vypre nás veľkou podporou list pracovať štúdiu, svoj termín
od podpredsedníčky parla- dodania, ani na niekoľkokrát
mentu SR E. Jurinovej, ktorá posunutý, nedodržala. Pokúsili
navrhla možnosť riešenia fi- sme sa preto ešte otázku planancií rýchlym vypracovaním várne zaradiť na septembrovom
štúdie plavárne a odporúčala ju zasadnutí OcZ do programu, ale
predostrieť otvoreným listom poškodený most, ukončovacie
priamo predsedovi parlamentu práce v obci a nedodaná štúdia
SR P. Pellegrinimu. Toto rieše- už našu iniciatívu definitívne
nie sa všetkým poslancom OcZ zastavili. Každopádne si však
zdalo momentálne ako jediné myslím, že poslanci v otázke
najschodnejšie a tento návrh aj oživenia plavárne počas celého
podporili. Preto sme aj poverili roka pristupovali prinajmenšom
starostu obce, aby list napísal a zodpovedne, nehrnuli sa do neposlal aj s dodatkom, že štúdiu zmyselných úverov, ale pokúsili
pošleme do 1 týždňa. Štúdiu sa to riešiť získavaním peňazí z
mala vypracovať firma z Brati- iných zdrojov a nie zadlžovaslavy s tým, že ju dokončí do 3 ním našej obce. Bohužiaľ, táto
týždňov.
cesta nevyšla podľa našich
predstáv, ale rozhodne sme nePoslanci sa aj zhodli na tom, že zostali pasívni.
vykurovanie CDT KOMTERM
Slovensko, a.s. by bolo vyso- Treba si však aj uvedomiť, že
ko nákladové, a preto poverili keby nám aj štát na rekonštrukstarostu, aby vypovedal CDT ciu pomohol nejakou finančnou
zmluvu o dodávke nielen nate- injekciou, určite by to stále neraz, ale i do budúcna. Moderná vyriešilo chod plavárne. Preto aj
plaváreň by mala mať vlastný vzhľadom na to, že plaváreň má
zdroj tepla a ohrev vody by mal pred sebou už istú (ak nespadne
byť zabezpečený solárnymi pa- po zime sama) asanáciu strechy
nelmi, resp. tepelnými čerpad- a časti obvodového plášťa nad
lami.
bazénovým telesom, stojí určite za zmienku aj iný pohľad.
Zároveň poslanci vyčlenili z Nielen samotná investícia do jej
rozpočtu 2 000 € na opravu časti opravy, ale i samotná prevádzka
strechy, aby sme zachránili as- je pre tak malú obec minimálne
poň šatne, vestibul a bufet pred finančne veľmi náročná. Preďalšími poškodením, čo sa aj to som ešte v apríli poslancom
podarilo a tieto priestory ostali predostrel návrh, aby sa na planateraz v suchu.
váreň pozreli aj v súvislosti s
celým areálom globálne.
Po tomto zastupiteľstve ste iste
postrehli, že starosta, niektorí Je tu obrovský priestor na vyposlanci a zanietenci prezen- budovanie vonkajších staciotovali v médiách nutnosť re- nárnych cvičísk pre dôchodcov,
konštrukcie plavárne nielen umiestnenie detských ihrísk, revzhľadom na havarijný stav, alizáciu lanového sveta, piesoč-

,,Ropovodné potrubie“ v suteréne plavárne
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natej pláže a hlavne možnosť
spustenia bazéna s existujúcimi
šatňami do prevádzky ako kúpalisko. A tu by som vedel priestor
na nejaké Déjàvu, hlavne u tých
skôr narodených občanov, čo si
niečo podobné pamätajú z minulosti - samozrejme kúpalisko
v modernom prevedení. Myslím
si, že v súvislosti s tenisovými
kurtami a cyklochodníkom, by
tu mohla vzniknúť športovo-oddychová zóna pre všetky
generácie našich občanov, ba
dokonca turistov. Hlavne v letných mesiacoch by to prinieslo
požadovaný efekt a využitie.
Možno práve táto myšlienka
s podporou menších výziev z
eurofondov (napr. program rozvoja vidieka) je pre obec ďaleko časovo i finančne menej
náročná a hlavne účelovejšia
pre všetkých občanov Nižnej.
Veď práve takéto pridané hodnoty dokážu v budúcnosti určite
pomôcť viesť finančne náročnú
prevádzku plavárne (ak by sa
zohnali peniaze), poprípade ju
aspoň udržať v nulových číslach.
V celej tejto myšlienke som našiel podporu u poslancov Ing.
D. Paľu a M. Tuku, ktorí sa s
ňou čiastočne stotožňujú. Tak či
onak, určite ani vám nie jej jedno, ako to celé skončí, preto rád
privítam Vaše podnety, návrhy
a úvahy ohľadom plavárne na
moje adrese rastislav.brcak@
nizna.sk a rád ich s vami prediskutujem, poprípade predostriem
našim poslancom.
Na záver sa chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí ma svojim hlasom podporili a uisťujem
vás, že toto poslanie chcem a
určite budem chcieť brať naďalej zodpovedne. Zároveň chcem
všetkým občanom zaželať veľa
Božieho požehnania a zdravia
do nového roka.
-Rastislav Brčák-

Ani sme netušili, že v Nižnej máme tobogán!
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Vývoj Nižnej v období stredoveku z hľadiska jej správy
Po tom čo sme sa v našich minulých článkoch venovali prvým
nepriamym dokladom jestvovania Nižnej a problematike prvej
priamej písomnej zmienky, zameriame teraz našu pozornosť
na otázku vývoja obce z hľadiska jej práva, resp. správy.
Napriek tomu, že prvá priama
písomná zmienka o Nižnej pochádza „až“ z roku 1420 a nepriama z roku 1388 (?), možno
na základe jej geografickej polohy a priebehu stredovekej cestnej siete predpokladať, že mohla
existovať už v 13. stor. (podľa
niektorých dokonca ešte skôr).
Z vyššie uvedeného teda jasne
vyplýva, že Nižná musela byť
založená ako dedina na zvyko-

vom práve. Prítomnosť zvykového práva v Nižnej síce nie je
možné doložiť písomnými prameňmi, no keďže sa zrejme jednalo o jednu z najstarších dedín
na Orave, musela sa vo svojich
počiatkoch riadiť princípmi najstaršej domácej právnej normy
– t. j. zvykového práva.

dinu s viacerými právnymi formami, obývanú obyvateľstvom
žijúcim na zákupnom a valašskom práve. Keďže sa obe dediny uvádzali v portálnom súpise
spoločne, nie je možné zistiť,
či obyvateľstvo, ktoré sa riadilo
valašským právom žilo v oboch
dedinách alebo len v jednej z
nich. Z dochovaných prameňov
tiež nie je možné identifikovať,
kedy presne došlo k prechodu
dediny z pôvodného zvykového
práva na právo zákupné, rovnako ako nie je možné určiť, kedy
sa v dedinách Nižná a Krásna
Hôrka (či aspoň v jednej z nich)
uplatnilo, popri zákupnom práve, právo valašské.

Z portálneho súpisu z roku 1547,
v ktorom sa uvádza, že dediny „
... Nysne wez Krazna horka ... “
majú spoločne desať port (usadlostí), jedného richtára, štyroch
želiarov, troch bedárov, jeden
nový dom, jeden opustený,
dvoch valachov a dvoch pastierov však vyplýva, že sa v uvedenom roku jednalo buď o dedinu
na zákupnom práve alebo o de- K prechodu dediny Nižná na

zákupné právo mohlo dôjsť najskôr niekedy v priebehu druhej
polovice 14. stor., kedy máme
jeho prítomnosť na území Oravy
už bezpečne doloženú (po prvý-krát okolo roku 1351). Prítomnosť valašského práva máme
na Orave po prvý-krát bezpečne doloženú roku 1474. K jeho
uplatneniu v Nižnej (ak sa tak
vôbec stalo) teda mohlo dôjsť
až niekedy po uvedenom roku.
Valašské právo sa však trvalejšie neuplatnilo ani v Nižnej, ani
v Krásnej Hôrke. Po roku 1547
totižto nemožno doložiť prítomnosť valašského práva ani v jednej z uvedených dedín.

-L. Tkáč-

Spomienka na zosnulých
Každý rok sa na sviatok Všetkých svätých koná o 14.00
hodine na novom cintoríne pobožnosť za zosnulých z našej
obce. Tento rok vyšiel sviatok
na nedeľu a vďaka slnečnému
počasiu sa na cintoríne zhromaždilo viacej ľudí ako po iné
roky. V tieto dni som navštívil
aj židovský cintorín za Tvr-

došínom, kde sú pochovaní aj
naši bývalí spoluobčania. Mali
by sme niekedy zájsť aj na toto
opustené miesto a venovať im
aspoň tichú spomienku. Na fotografii vidieť už z časti očistené hroby rodiny Meiselovcov z Nižnej.
-mr-

Farský tábor v Ludrovej
Aj tento rok sme zorganizovali
tradičný farský letný tábor. Tentoraz sme navštívili farnosť Ludrovú, kde sme boli ubytovaní vo
farskom domčeku, ktorý sa stal
v dňoch od 27.7. do 1.8. 2015
naším dočasným domovom.
Témou tohtoročného tábora bola
Cesta k svätosti. Každý deň sme
sa snažili deťom priblížiť aspoň
krátky životopis niektorého zo

delené do skupiniek, kde mohli
ukázať, ako vedia byť aktívne
spolupracovať či dodržiavať
pravidlá. Nezľakli sa túry na
svätých a taktiež odovzdať ne- Malinô Brdo, ale potešila aj návjaké posolstvo ich života. Po- števa v AquaCity v Poprade.
stupne deti nadobúdali aj čnosti,
ktoré svätých spájali a spozná- Tábor deti hodnotili pozitívne:
vali životy sv. Jána Bosca, sv. „Tábor bol dobrý. Najviac sa
Františka z Assisi, sv. Cyrila a mi páčila túra. Bolo to fajn.“ „V
Metoda, bl. sestry Zdenky a sv. Ludrovej bolo super. Mal som
tam dobrých kamarátov, takže
Cecílie.
bola riadna sranda.“ „Mne sa
Počas týždňa deti absolvovali páčilo všetko, ale najviac kúparôzne zaujímavé hry, worksho- lisko.“ „Tábor bol super! Najpy, aktivity a súťaže. Boli roz- lepšie boli aktivity a kúpalisko.“
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Veríme, že tento
spoločne
strávený čas
neslúžil
len
na oddych, ale prispel k
duchovnému
povzbudeniu
všetkých
účastníkov
v
spoločenstve
svätých
orodovníkov.
Taktiež sa chceme poďakovať
našim duchovným otcom za to,
že spolu s nami vytvárali jedno
spoločenstvo a povzbudzovali
nás na našej ceste k svätosti.
Animátori z Nižnej

5

Čo si pamätá kronika
Rok 1961
Keď sa ľudia budúcich pokolení
budú vracať k roku 1961, najpravdepodobnejšie ho budú považovať za jeden z najrozhodnejších dátumov pri nástupe nových
dejín. Oni budú môcť najlepšie
hodnotiť význam takých geniálnych činov, ako dokázal 12.
apríla 1961 a 6. augusta sovietsky ľud v osobách Jurija Aleksejeviča Gagarina a Germania Stepanoviča Titova do vesmíru. Len
oni budú vidieť všeľudský význam toho, čo sa odohralo v októbri 1961 na XX. Zjazde KSSS,
schválením „Programu výstavby
komunizmu“.

stavať prvý 5-poschodový obytný dom v rámci družstevnej bytovej výstavby do ktorej sa v našej obci prihlásili tunajší občania.
Okrem tohto bude okolo rieky
Oravy pokračovať v roku 1962
výstavba ešte štyroch takýchto
domov. Naši stavbári sa skutočne
činia. Domy rastú pod ich rukami
navidomoči.

27. augusta bola v obci milá slávnosť – nová 23-triedna škola bola
odovzdaná do užívania. Túto
školu už v šk. roku 1961/62 bude
navštevovať vyše 500 žiakov a
desiatky dospelých, ktorí budú
študovať popri zamestnaní. V
krásnom a modernom vybudovanom prostredí nám bude vyrastať
Vedomie, že patríme aj my k to- krásna a vzdelaná mládež. Škola
muto novému svetu, ktorý klies- stála so zariadením viac ako 3
ni cestu novému spoločenskému milióny korún.
poriadku nás oprávňuje, aby sme
s optimizmom hľadeli do budúc- Ďalšou významnou udalosťou
nosti, aby sme s opovrhnutím a bolo zriadenie „Strednej priemynenávisťou bojovali proti tým, čo selnej školy elektrotechnickej“ a
rozduchujú požiar ďalšej vojny. konzultačného strediska Vysokej
školy technickej. Obe tieto školy
Hoci ešte nežijeme u nás „v raj- budú vychovávať odborné stredskom blahobyte“, nás to neod- né a vyššie technické kádre pre
rádza. Prekonali sme na ceste k náš závod „Tesla-Orava“.
slobode veľké prekážky a nedostatky, ktoré nás ešte znepokoju- Budeme mať aj krásny „spolojú tiež odstránime. Odstránime čenský dom“. Jeho základný kaich spoločne: robotník, družstev- meň bol položený 27. augusta na
ník, inteligent.
bývalých hradách za sídliskom.
Výstavba potrvá tri roky. Všetci
„Prišel jsem na svět, abych si po- sa na tento stánok kultúry tešíme.
stavil život dle obrazu srdce své- Občania sa zaviazali odpracovať
ho“, hovorí básnik Jiří Wolker a na tomto šľachetnom diele stovmy si ho postavíme. Rok 1961 ky brigádnických hodín.
bol nástupom do 3. Päťročnice.
Jej cieľom je príprava k ceste do Pri závode Tesla začal toho roku
komunizmu.
vyrastať ďalší závod na výrobu
televíznych skriniek, ktorý poPočasie
skytne našim občanom ďalšie
pracovné možnosti.
Opäť ako v minulom roku až do
marca boli len suché mrazy úpl- V mesiaci máji 1961 bola otvorene bez snehu. Až 21. marca prišla ná aj nová závodná jedáleň, ktopravá metelica. Vtedy už jariny rá je najmodernejšie vybavenou
boli z dvoch tretín zasiate. V máji stravovňou v Stredoslovenskom
pomerne často pršalo, ale potom kraji. Denne sa tu vydá okolo 1
už celé leto bolo pekné počasie 600 jedál.
až do posledných dní v októbri.
Prírodne zaujímavosti
Úroda bola veľmi dobrá – bolo
dosť krmovín i obilovín. Na JRD Hubári (totiž milovníci húb) si
zaznamenali rekordnú úrodu ze- tento rok prišli na svoje. Hríbov
miakov – 199kg z hektára.
bolo toľko, že ich sotva stačili
zbierať.
Opis obce
Populárnou záľubou u našich
Naša obec sa rozšírila o ďalšie mužov sa stalo rybárstvo. Rybársídlisko pre zamestnancov zá- sky spolok pri Tesle-Orave má
vodu, kde v tomto roku ukončili už vyše 60 členov. V našej rieosem 27-bytových obytných do- ke Orave sa vyskytuje pomerne
mov za traťou. Pozemné stavby značný počet hlavátok a to priťazapočali ešte v mesiaci decembri huje náruživých rybárov.
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Hospodárske
JRD

pomery

nášho Na jeseň v r. 1962 nastalo zimné
obdobie ešte skôr. Už „na Martina“ napadol sneh a udržal sa.
Výročná členská schôdza vo februári 1962 zhodnotila výsledky Veľmi chladné počasie spôsobihospodárenia za rok 1961.
lo chrípkovú epidémiu. Lesníci
zaznamenali veľký počet uhynuPracovná jednotka činila 11Kčs tej lesnej zveriny najmä srnčej a
+ naturálie. Spolu 14,79Kčs. Vý- jelenej, ktorá nemala pre veľký
sledky sú úmerné pracovnej čin- sneh čo žrať.
nosti a uvedomelosti družstevníkov k spoločnej práci. Často pre- Na školách boli tiež chrípkové
meškané termíny prác, strácajú prázdniny.
sa ešte tisícové hodnoty. Mnohí
ľudia ešte stále nemajú dobrý po- Jarné obdobie nastalo oneskomer k družstvu, nezáleží im ako rene. Poľnohospodárske práce
prosperuje, či treba niečo zlep- zaostali o celý mesiac. JRD zašiť – hlavne, že oni majú v po- sadilo väčšinu časť zemiakov až
riadku svoju záhumienku. Keby po 10. júni.
sa zlepšila pracovná morálka a
organizácia práce, i výsledky by Leto bolo chladné – teploty neboli lepšie. Netreba sa však za- vystúpili nad 25 stupňov. Jesenné
rmucovať.
obdobie bolo veľmi priaznivé a
to hoci sneh napadol už 11. noNaše družstvo sa stavia pod ve- vembra nezostala na poli žiadna
dením skúseného funkcionára, úroda. Zvláštnosťou tohoročnépredsedu družstva Alojza Bra- ho leta bolo veľké sucho. Vynického na dobré a pevné zák- schol napríklad potok Hldočín.
lady. Tomuto súdruhovi a ešte Celkove to bol pre poľnohospodesiatkam ďalších patrí úprimný dárov nepriaznivý rok najmä čo
obdiv a spoločná vďaka za ich sa týka úrody.
obetavosť a neúnavnú prácu pri
upevňovaní JRD.
Poľnohospodárstvo
Určitý obraz o stave nášho družstva poskytnú i nasledovné údaje:
142 253 l mlieka na verejne zásobovanie
195 kg bravčového mäsa
367 kg hovädzieho mäsa
Stavy dobytka a ošípaných v r.
1961
Hovädzieho dobytka spolu 493
kusov
Z toho kráv 171 kusov
Ošípané 32145 kusov
Z toho prasníc 37 kusov
Najlepším opatrením, ktoré by
hodne pomohlo družstvu, by
bola určitá špecializácia výroby.
Takto rozdrobená a rozvetvená
výroba akú máme dosiaľ, vyžaduje vysoké náklady a tie sa vo
výsledkoch musia odzrkadliť.
Rok 1962
Príroda a počasie
Zima sa oproti minulému roku
dostavila pomerne zavčasu. Sneh
napadol už koncom novembra a
vydržal až do apríla. Dokonca
ešte i prvý týždeň v apríli snežilo.
Tuhé mrazy koncom decembra
a v januári ochromili dopravu
na neprístupnejších miestach.
Snehové záveje dosahovali na
niektorých úsekoch v okolí až 3
metre výšky. Snehová prikrývka
až 130cm.

Ako už predošle uvádzame naše
JRD nepatrí v okrese medzi zlé
hospodáriace, avšak mohli by sa
dosahovať lepšie výsledky.
Celoročný výrobný a finančný
plán
Družstvo splnilo okrem zemiakov na 100% (štátny plán nákupu), ale splnilo CUFP. Celkom
odovzdalo JRD:
74 822 kg mäsa
155 955 l mlieka
95 38 2ks vajíčok
81 kg obilia
15 850 kg zemiakov
Rest u mäsa bol 25 kg
U mlieka 44 000 l
U vajec 14 548 ks
U zemiakov 164 kg
Príjem mal byť 494 000 Kčs a
bolo dosiahnuté iba 213 345 Kčs.
Tržná produkcia teda nebola splnená.
Aké boli výrobné náklady?
Na 1kg br. mäsa 17,10Kčs
Na 1kg hov. mäsa 13,30Kčs
Na 1l mlieka 3,02 Kčs
Na 1 kus vajca 0,07Kčs.
Z prehľadu teda zisťujeme, že
naše JRD vyrába drahšie, ako
predáva za nákupné ceny.
Ako v rámci okresu i v obci prejavil sa tohto roku citeľný nedo-
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statok bravčového mäsa. Začali
byť fronty pred predajňou a často
za 1kg mäsa ľudia prestáli v rade
aj 5-6 i viac hodín.
Treba poznamenať, že táto situácia je prechodného rázu. Spôsobuje ju tiež neustále stúpajúca
spotreba mäsa a mäsových výrobkov zo strany odberateľov.
Už to vyzerá nezdravo, že každý
občan chce jesť mäso viackrát
denne. Bezmäsité jedlá sa nepovažujú za riadny obed či večeru
alebo desiatu.

a ďalšej budovy. Zelený trávnik, kvetinové záhony a vkusné
oplôtky pôsobia veľmi pekným
dojmom. Pre značné suché leto a
tuhú zimu prejavil sa nedostatok
elektrickej energie. K zlepšeniu
tejto situácie bola zavedená v
závode Tesla práca v nedeľu a
pracovné voľno bolo v pondelok.
Bolo by veľmi potrebné upraviť
ulice – totiž cestu v ulici Slovenského národného povstania a na
Malej Orave. Obdive používa
hodne JRD a keď poprší, cesta je
veľmi blativá.

Výstavba obce

Kultúra v obci

Pokračovala opäť ako v minulom
roku rýchlym tempom. Avšak ani
tu nie je možné uspokojiť za jeden rok či dva všetkých žiadateľov, čo sa týka predovšetkým
štátnej výstavby. Každý mladý
človek alebo manželský pár chce
ihneď komfortný byt sotva uzavrú manželstvo. A s rozrastaním
výroby v Tesle nám pribúdajú
väčšinou mladí ľudia. Možno
však s istotou povedať, že bytová
otázka sa v našej obci neprejavuje v súčasnej dobe nepriaznivo.
Z bytovej výstavby zaznamenávame tento rok prírastok ďalších
bytových jednotiek postavených
okolo rieky Oravy. V roku 1962
boli úplne dokončené 2 5-poschodové domy. Z nich jeden v
rámci družstevnej bytovej výstavby ako prvý na Orave (24bytov). Ďalšie 2 domy sú rozostavené. I súkromné bytová výstavba ide podobne ako v minulom
roku. Postavilo sa zhruba 15
nových rodinných domov. Stavby rodinných domov prevádzajú
predovšetkým občania v pôvodnej časti obce na pozemkoch,
ktoré im prináležia ako intraviláne vlastníkov.

Ako v minulých rokoch, i tento
navštevovali našu obec profesionálne súbory z Armádneho
divadla z Martina, DPJ Žilina, z
Bratislavy a Zvolena so svojimi
divadelnými hrami. Ochotnícke
divadlo sa v našej obci nepodarilo obnoviť. Miestne kino premieta 3x do týždňa nové filmy.
Novinkou sú toho roku zavedené
dopoludňajšie nedeľné predstavenia pre mládež. Návštevnosť
filmov i napriek stále vzrastajúcemu počtu televízorov neklesol.
V priemere vychádza, že každý
náš občan bol ročne 17x v kine.
U našich občanov vzrástol značne záujem o tlač. Podľa údajov
poštového úradu prichádza do
našej obce na adresné objednávky 226 denníkov Pravda, 59 Život strany, 69 Rudé Právo, 386
Slovenka a Beseda, 65 Smer, 200
Nová Orava.
Dobre slúži občanom i novinový
stánok zriadení pri ceste do závodu.
Škoda, že terajšie osvetové zariadenie MNV zíva prázdnotou.
Osvetová izba je umiestnená v
družstevnom dome, kde sa zatiaľ
konajú len členské schôdze JRD
KSS a svadobné zábavy. Tu sa
tiež občas vypožičiavajú knihy
z obecnej knižnice. Dúfame, že
kultúrna úroveň obce stúpne s
vybudovaním nového spoločenského domu.

Na jar začala sa výstavba kultúrneho domu. V tomto roku však
nastalo i obmedzenie stavebných
prác na kult. dome i na objekte skrinkarne, lebo podľa rozhodnutia vlády treba dokončiť
hospodársky a priemyselne dôležitejšie rozostavané stavby. S
potešením privítali občania, ktorí
radí navštevujú kino i prestav- Závodný klub pri Tesle-Orave
bu miestneho kina. Boli dodané podľa svojich podmienok mohol
nové premietacie aparáty.
vyvinúť tiež väčšie úsilie v kultúrnych podujatiach.
Pričinením závodu Tesla-Orava
pribudol slušný úlovok aj pre na- Medzi významné kultúrne podšich najmenších žiakov v mater- ujatia v obci patrilo obvodové
skej škole. Brigádnickou pomo- kolo STM v mesiaci marci.
cou dokončili výstavbu 1 bloku
pre umiestnenie 50 detí. Cesta Z pracovníkov závodu vytvorili
do závodu bola upravená vrstvou sa 2 skupiny tanečných hudieb,
štrko asfaltu. Závod Tesla upra- ktoré účinkujú na ľudových závil tiež prostredie pred budovou bavách.
internátu pri stanici i v okolí kina
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Školy
V tomto roku ZDŠ mala 26 tried
s počtom žiakov 790. V dôsledku
požiaru v obci Dlhá nad Oravou
bola k našej škole pričlenená
ZDŠ roč. 6-9 z Dlhej v počte 208
žiakov – 7 tried. Počet učiteľov
bol 36.

dôležité politické, hospodárske
problémy vo vnútri obce.
Značné ťažkosti boli najmä so
súkromne hospodáriacimi roľníkmi, ktorých MNV musel neustále upozorňovať na plnenie
dodávkových povinnosti.

Mnohí naši občania nechápu ešte
Riaditeľom školy bol opäť Fran- dostatočne prácu MNV a často
tišek Tomčík. Úroveň vedomostí ani samotní poslanci neplnia svobola dobrá.
je povinnosti. Funkcionári MNV
sú často považovaní za neprajníSPŠE umiestnená v budove ZDŠ kov a „zlých ľudí“ len preto, že
mala 105 žiakov prvého a druhé- vedú občanov k plneniu občianho ročníka. Riaditeľom školy skych povinnosti. Občania akosi
bol ustanovený Miroslav Horák, neradi chodia na schôdzky, ktoré
predtým riaditeľ SVŠ (Stred- zvoláva MNV alebo správa JRD.
nej vzdelávacej školy v Trstenej). Ostatní učitelia: Stanislav Potom však vravia, to si oni naKošťák zástupca riaditeľa, Ka- vrhli. Avšak stále pribúda tých,
rol Demovič, Kamila Štefková, čo v NV vidia to čo teba, poEdita Porubská, Marián Lapitka, máhajú poslancom a aktívne
Viera Makomíková.
zasahujú do správy obce. Pre
informáciu: počet zasadnutí pléOkrem nich pracujú ako externí na MNV – 19; rady MNC – 29;
učitelia ešte niekoľkí technici a komisií – 35.
inžinieri zo závodu Tesla.
MNV mal dobrého pomocníka
Táto škola riadi aj večerné štú- v organizácií Výberu žien, ktorý
dium poslucháčoch a taktiež via- viedla Cecília Murcinová.
ceré triedy v okrese. Je to predovšetkým priemyslová škola, ďa- Z masových organizácií, ktoré
lej nadstavbové štúdium, stredná sú v obci pracovali v tomto roku
škola pre pracujúcich. V roku najlepšie DO ČSM(českosloven1962 navštevovalo mimoriadne ský zväz mládeže) pod velením
formy štúdia na tejto škole 237 učiteľky Márie Lazoňovej a MO
poslucháčov.
Zväzarmu, ktorá rozvíjala motoristický pretekársky šport. Tu
V budove ZDŠ sa teda denne vy- príkladne pracoval Tomáš Tomastrieda okolo 1000 žiakov.
ga, František Mišík, Cyril Kajan
a ďalší. Ocenenie svojej práceVysokú školu technickú navšte- si zaslúžil aktív pre občianske
vovalo 47 poslucháčov. Mater- záležitosti pod vedením Jozefa
ská škola mala 103 detí a 6 vy- Končitého. Tento rok bol v obci
chovávateľov.
prvý občiansky pohreb Michala
Lastovku.
Práca MNV a ostatných orgánov
Život obyvateľstva životná úroveň
MNV pracovalo v zložení ako v
roku predchádzajúcom. Doplňo- Každým rokom vrastá v našej
vacie voľby boli prevedené iba obci počet obyvateľov a to jedv obvode poslankyne Havlovej, nak z novonarodených detí a jedktorá sa presťahovala.
nak z prisťahovaných občanov.
Spotreba základných potravinoZa poslanca bol zvolený Ondrej vých článkov i ostatných potrieb
Klačko zamestnanec v závode – nevynímajúc i luxusné veci –
Tesla- Orava.
neustále stúpa.
Predsedom MNV bol opäť Viktor Tokár, tajomníkom Samuel
Sopóci. Národný výbor sa pravidelne schádzal na svoje plenárne zasadnutie i zasadnutia rady
MNV.

Občania využívajú zariadenia
verejného stravovania v závodnej jedálni, kde denne pripravia
vyše 1 000 jedál.

Ak by sme prezreli napríklad šatník dievčaťa, ktoré má 18 rokov,
Za najdôležitejší úkol vytýčil si nech je dcéra robotníka, zistíme
NV – pomôcť JRD zvýšiť úroveň že sa môže preobliekať každý
výroby.
deň v mesiaci do iných šiat.
Práca komisie vytvorených pri
MNV sa zlepšila. Ďalej NV riešil

Pokračovanie na str. 8
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Spoločenské správanie sa ľudí roby o ďalšie typy televíznych
je dobré. Výstredné a neslušné prijímačov zn. Azurik, Carmen,
správanie vidíme ojedinele.
ktoré svojím prevedením najmä
moderným vzhľadom iste urobia
O raste socialistického uvedome- dobré meno podniku.
nia svedčí i zníženie trestných činov v obci. Pri závode Tesla i pri Prehľad vzostupu výroby televízMNV boli vytvorené kárne ko- nych prijímačov:
misie na ktorých sa riešia možné
priestupky voči socialistickému 1958
5 000 ks zn. Mánes
poriadku. Cieľom komisií je pre- 1959
55 000 ks zn. Kriváň
dovšetkým prevýchova občanov. 1960
110 000 ks zn. Kriváň
1961
159 000 ks zn. Kriváň,
Závod Tesla
Oravan
1962
149 000 ks zn. Carmen,
Zaujímavosťou je rozšírenie vý- Azurik

Spolupráca závodu Tesla-Orava s JRD, školami je príkladná.
Napr. žiaci ZDŠ chodia na výrobnú prax do závodných dielní.
Pri prácach na poli každoročne
vypomáhajú zamestnanci závodu brigádnicky.

lekárne v obci bolo žiaduce. Novozriadená bola i predajňa „Optika“. Zdravotný stav obyvateľstva
je dobrý. Prípady úmrtia boli na
rakovinu a infarkt. Z infekčných
nemocí bola rozšírená infekčná
žltačka u detí školského veku.

V snahe vyrovnať sa výrobou
televízorov na svetovú úroveň
uplatňuje závod pokrokové socialistické metódy práce a tým
pomáha aj pri výchove občanov.
Mnohí sú členmi brigád socialiskej práce alebo iných súťažiacich
kolektívov, v ktorých sa postupne kujú ľudia nového zmýšľania.

Štatistické údaje o populácií v r.
1962

Meno Tesla-Orava je úzko spojené s prácou jej riaditeľa Vladimíra Stoja, ktorý okrem tejto funkcie je aj poslancom Slovenskej
národnej rady. Za príkladnú prácu a vedenie zaslúži si úprimný
obdiv a uznanie. Výrobky nášho
závodu dostávajú sa i na zahraničný trh.

Zvláštne udalosti v obci

Počet obyvateľov 3448
Narodených deti 89
Zomrelo 7
Uzavretých manželstiev 14(z obvodu)
Rozvodov 0

1. uzavretie manželského sňatku
občana cigánskeho pôvodu Eugena Poláka s Annou Tukovou z
Nižnej.

2. požiar na JRD – 17. november
v odpoludňajších hodinách. Zhorelo 50 vagónov krmovín. Škoda
Zdravotnícka starostlivosť
400 000Kčs. Príčina: vo vedení
elek. prúdu. Požiar vznikol od
O zdravie našich občanov stará kábla, ktorý viedol cez stodolu.
sa 14 zdravotníckych pracovníkov z toho 6 lekárov. Zriadenie
-mr-

Len nocľah chatrný prosíme my ponížene

V spomienkach sa vraciame do
detských čias, keď sme počítali,
koľkokrát sa ešte vyspíme, aby
sa už 70 rokov ozýva Vintiškou už začalo to čaro. Najskôr sme
deväť dní pred Vianocami po chodili s mamami, potom s nimi
deviatich domoch. Po druhej vnúčatá i pravnúčatá.
svetovej vojne sa mladá nevesta Terezia Korčušková podujala Sme potešené, že s touto milou
spojiť deväť rodín do „Deviat- predvianočnou pohodou začínika – Hľadáme nocľah pre Die- najú už aj ďalšie rodiny v našej
ťa Ježiška a jeho rodičov Pannu obci. Tie, ktoré by ste sa chceli
pripojiť ku krásnej príprave na
Máriu a svätého Jozefa.“
príchod Ježiška, nájdite sa a
Za toľké roky už zomrelo veľa hlavne sa nebojte, že by Vám
členiek, ale vždy sa našli ďalšie, chýbal čas.
takže Vintiška je v Nižnej jediná, kde táto krásna predvianočná Členka deviatnika
tradícia nebola po sedemdesiat
Ľudmila Jurinová z Vintišky
rokov prerušená.

Naši najmenší občania
Veselo a príjemne bolo na obecnom úrade 13. mája 2015, kedy
sme sem zavítali na pozvanie
sociálnej komisie rodičia s novonarodenými deťmi, ktorých
slávnostne uvítal starosta našej
obce Ing. Jaroslav Rosina. Už sa
stalo pravidlom a tradíciou, že
naša obec si takto uctí rodičov
našich najmenších – novonarodené deti. Uvítanie do života je
jednou z najkrajších a najvzácnejších chvíľ, ktoré si budeme
uchovávať v pamäti. Tešíme sa
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spolu s rodičmi zo zázraku života. Dieťa je predsa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich život. Je to
dar, ktorý vás, milí rodičia, bude
sprevádzať po celý život, ale aj
záväzok, aby sa z detí stali dobrí
a pracovití občania našej obce.
Prítomní rodičia boli obdarovaní aj finančným darčekom. Do
života sme privítali 10 novonarodencov.
Agáta Ličková,
predseda sociálnej komisie.
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Čo dokážu mamy z Dupajdy?
Pred Vianocami najviac cítiť
teplo čarovného domova a láskavú ruku každej mamy na líci
dieťaťa. Pohladenie malej hlávky, nakrájanie nespočítateľného množstva jedla od výmyslu
sveta, vyzdobenie najmilších
miest spoločného života, voňavé
koláčiky – to všetko, a ako každý sám vieme, ešte o veľa viac
dokážu priniesť obyčajné ruky
mamy. Každé Vianoce sú plné
detailov, ktoré mamina ruka
dotiahla do konca, aj keď sama
mama bola už možno unavená.
Mať ruky mamy je niekedy namáhavé, niekedy radostné, niekedy vyčerpávajúce a niekedy
sa nám to zdá nezmyselné. Pokoj a radosť v očiach našich detí
ale zruší všetky pochybnosti o
zmysle všetkých príprav.

každé sviatky a nieslo sa v ňom
aj podujatie „Čo dokážu mamy
z Dupajdy?“, ktoré sme zažili
na konci novembra v Rotunde
v Nižnej. Vzniklo v rámci projektu, ktorý môžete spoznať na
facebooku. Chce dať priestor
maminám (ale aj širšej verejnosti) ktoré sa venujú akejkoľvek
tvorivej, vzdelávacej či umeleckej činnosti. Projekt vzniká dlhodobo a do budúcnosti
chceme vytvoriť sieť šikovných
ľudí, ktorí skrášľujú každodenný život a vidia aj v malých
detailoch zázraky. Výrobky,
ktoré sa prezentovali na tejto
akcii boli sladké medovníčky,
patchworky, čelenky, náušničky
a iné. Deti si mohli vyzdobiť
vianočnú pohľadničku, maminy
vyrobiť advetný veniec či ikebanu s Dáškou Vasekovou, videli
V tomto duchu sa nesú Vianoce, ste tu prezentáciu materského

centra Dupajda, ktoré je preplnené skvelými aktívnymi maminami. V programe vystúpilo
množstvo malých tanečníkov zo
ZUŠ, s nimi sme odprezentovali
aj mamičku Mirku Malatinkovú, pár slov o svojej netradičnej profesii policajtky povedala
maminka Majka Vaseková a
na záver sme si vypočuli prezentáciu o perfektnom projekte
Lucky Kortmanovej. Všetkým
veľmi ďakujeme. Okrem toho
sme spoznali metódu cvičenia
SM systém, ktorá pomáha nám
mamám prekonať ťažkosti s chrbátom pomocou jednoduchých,
ale efektívnych cvikov za ktorú ďakujeme Ľudke Paškovej.
Mohli ste si tu dať čajík, kávu
a fantastickú držkovú – vďaka,
Remiazovci! V programe bol
ešte film v rámci projektu Jeden
svet Solárne mamy tiež na tému
odvážnych mám, ktoré nemajú
strach prekonávať hranice svojich možností.

Pozerám...

Ďakujeme každému kto s akciou pomohol, kto prišiel, kto sa
zúčastnil. Veríme, že aj vo vás
ostal kúsok pohody, ktorú sme
cítili my a dúfame, že budeme
v podobnom duchu pokračovať
v podobných akciách, kde môžu
maminy odprezentovať to, čomu
sa radi a s láskou venujú. Je tu
priestor pre akúkoľvek kreativitu a veľmi privítame všetky nápady na zlepšenie a pomoc.

O chvíľu...
Polienko zapraská
v prastarom kozube.
Domov
má vôňu
oravského lesa.
Pod sviežim imelom
medová ruka
rozkrojí
dozreté srdce
jabĺčka.

Prajeme Vám, všetky mamy, ale
aj všetkým ostatným pokojné
dni, veselé chvíle a každodenný
pocit naplnenia teplom maminých rúk. Lebo mamu sme mali
všetci, niekto ju možno nestihol poznať, niekto ju už možno
nemá a cíti sa celkom sám, ale
teplo maminej lásky je sila ktorá nás poháňa ďalej. Mama nad
nami bdie spolu s Máriou v jasličkách a posiela nám pokoj do
duše, ktorým môžeme obdarúvať ľudí okolo nás. Pokojné a
požehnané sviatky prajú maminy z Dupajdy!
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Pamäť
si sadá
ku dverám.
A kým noc
nájde hviezdy
na vianočnom nebi,
čas
hlasom návratov
spomienky oživí.
Každá minúta
očami radosti
pohladí
drahú tvár.
Tak ako kedysi...
Zima
sa zabáva
s dobrou zvesťou.
Boží dar sedí
za stolom.
A mamin pohľad
znova a znova
v dotykoch
rozdáva
všetku lásku sveta.

A potom...
Tichá noc
nad Oravou
polnočné nebo
túžobne odomyká.
Koleda
strasie smútok
ako omrvinku snehu
z otcovho kabáta.
Pred chvíľou
ešte mrzla
za oknom.
Pozerám...

-Margita Kuchčáková-
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Stretnutie detí s Mikulášom
Už sa opäť blíži čas,
kedy chodí Mikuláš.
Či prinesie darov dosti,
a či uhlia máličko.
Spievalo si už od rána,
nejedno detské srdiečko.
Netrpezlivosť, napätie, čo nám
sv. Mikuláš nadelí, sprevádzali
sobotný podvečer, kedy sa nižnianske deti spolu so svojimi
rodičmi sústredili pred Obecný
úrad a čakali na príchod sv. Mikuláša. Za spevu roľničiek a dupotu konských kopýtok konečne
prišiel aj medzi nás. Chýbal
mu však jeden anjelik, ktorý sa
svojím klamstvom a lenivosťou
skoro zmenil na čertíka, no šikovné deti mu pomohli a ukázali ako sa má správať. Dobro
by malo vždy zvíťaziť nad zlým

nielen v rozprávke a príbehoch,
ale aj v bežnom živote.
Deti mali však doma ešte jednu
úlohu: prísť na stretnutie s Mikulášom s vlastnoručne vyrobenou ozdobou. Bolo ich naozaj
neúrekom, každá jedna ozdôbka
niesla v sebe čaro a kreativitu
a vynímala sa na stromčeku,
ktorý deti ozdobili spoločne s
Mikulášom. V Nižnej pri betleheme a v Zemianskej Dedine pri
kostole stoja dva nádherné detské stromčeky, ktoré sú jedinečné. Sv. Mikuláš všetkým deťom
poďakoval za milé prijatie, pochválil a povzbudil ich, aby boli
dobré nie iba jeden deň v roku,
keď sa rozdávajú darčeky, ale po
celý rok. A nasledovala vytúžená
chvíľa rozdávania sladkej od-

Mikuláš v škole
Ani tento rok neobišiel Mikuláš
našu školu a navštívil nás v piatok 4. 12. 2015. Priniesol balíčky so sladkosťami a ovocím pre
všetky deti, ktoré sa mu v nižších ročníkoch niečo zaspievali
alebo zarecitovali, tí starší aspoň
priznali, že nie vždy sú dobrí, ale
budú sa snažiť polepšiť.

meny. Predsa len dostať darček a dospelí radosť v srdci, ktorú
z rúk Mikuláša má svoje čaro. :) vyčarili plamienky rozžiarených
očí ich ratolestí. Poďakovanie
Keďže v tento čas má toho Mi- patrí Obecnému úradu za balíčkuláš naozaj veľa, nasadol do ky, Farskému úradu za koníky,
„kúzelného kočiara“ a cestoval komisii kultúry a Gaudiumákom
ďalej. S úsmevom a spokojnos- za sprievodný program. Tešíme
ťou sa pomaly všetci rozchá- sa opäť o rok :)
dzali do svojich domovov. Deti
si odnášali vytúženú odmenu
-em-

Naši jubilanti

Za finančné prostriedky poskytnuté na nákup balíčkov
ďakujeme
Rodičovskému
združeniu pri ZŠ s MŠ a pánovi
Slimákovi za zorganizovanie a
zabezpečenie celej akcie celému kolektívu žiakov 9. B
-ml-

Každoročne sa v našej obci organizuje stretnutie jubilantov
pri príležitosti životného jubilea. Socialna komisia pri Obecnom úrade v Nižnej zorganizovala toto stretnutie 15.11. 2015 a
zúčastnilo sa 104 jubilantov.
Predsedníčka socialnej komisie všetkých srdečne privítala a
vyjadrila poďakovanie za prijatie pozvania na toto stretnutie.
Hlavný príhovor k jubilantom
mal starosta obce Ing. Jaroslav
Rosina. Poprial všetkým, ktorí sú už na zaslúženom odpoNaši malí občania
V našom živote existuje kolobeh
života, kedy sa niekto narodí a
niekto zomrie. My sa vždy tešíme na príchod nového človeka,
a tak sa každoročne koná v našej
obci uvítanie detí do života. Socialna komisia pripravuje malé
posedenie. Svojím programom
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činku, veľa zdravia, radosti z
vnúčat, spokojnosti. Každému
jubilantovi osobne poblahoželal,
odovzdal spomienkový darček,
kvietok a finančnú hotovosť.
Malé posedenie s občerstvením a
kultúrnym programom, v ktorom
vystúpili deti z MŠ a tanečný
súbor Harlekýn prispelo k dobrej nálade. Jubilantom do uška a
do spevu zahrala ľudová muzika
zo ZUŠ pod vedením P. Kučku.
Všetci odchádzali spokojní a my
sme sa lúčili so želaním, aby sme
sa stretli znova.
Agáta Ličková,
predseda soc.komisie v Nižnej
prispejú aj detičky z MŠ. Milým
slovom sa prihovorí starosta obce
Ing. Jaroslav Rosina, každému
odovzdá malý darček a finančnú
hotovosť. Tento rok sme prívitali
32 detí. Vitajte, naši malí občania, nech ste štastní, zdraví a prospešní v našej obci.
Agáta Ličková,
predseda soc.komisie.
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Deviataci a učitelia

Nie, nebojte sa, nepripravujú sa
spoločne iba na obávané Testovanie 9. Že sa vedia spolu aj
stretnúť a zabaviť, dokázali v
stredu 2. 12. 2015, kedy pedagógovia prijali výzvu od deviatakov, aby si zmerali spoločné sily
mimo tried – a to priamo v telocvični vo vybíjanej. Mančafty 9.
A aj 9. B trénujú na hodinách telesnej výchovy a vybíjanú majú
v malíčku, preto očakávali výhry
nad učiteľmi vo svoj prospech.
Ale vyučujúci dokázali, že nie
sú majstri iba za katedrami a
veru poriadne potrápili oba tímy.
Vo vzájomných zápasoch systémom každý s každým mali teda
mnohí zúčastnení diváci z radov

mladších žiakov i niektorých
rodičov čo sledovať. Žiaci si
veru sem-tam poriadne „zgustli“ a tvrdými ranami vyraďovali
učiteľov jedna radosť, no tí sa
nedali a nejeden deviatak odchádzal z hracieho poľa vybitý so
sklonenou hlavou. Vo výbornej
športovým duchom nabitej atmosfére nakoniec na stupňoch
víťazov skončili športovci z 9. B
triedy, kantori si vybojovali výborné druhé miesto a bronzová
priečka patrila tímu 9. A. Ďakujeme za spoločné príjemné chvíle a tešíme sa na ďalšie športové
stretnutia.

Jeseň je obdobím zberu úrody a
zhromažďovania rezerv na zimu.
Máme možnosť práve teraz načerpať pre svoje telo do zásoby
vitamíny a to sme sa rozhodli
využiť aj v našej škole. Deviataci zorganizovali pre všetkých
žiakov počas mesiacov október
a november Veľkú jadierkovú
súťaž. Podstatou bolo zozbierať čo najviac jadierok z jabĺk
a hrušiek a týždenne ich navliekať na reťaze, ktoré boli poctivo
merané každý pondelok. A že
sme poctivo jedli ovocie svedčí
fakt, že sme spoločne vytvorili

navlečením jadierok reťaz dlhú
takmer 27 metrov! Najviac sa
činili žiaci zo 7. A, ktorým sa
podarilo zjesť toľko jabĺk, že ich
jadierková reťaz merala 1059
cm. A ako boli odmenení? Samozrejme - jabĺčkovo - výbornou jablkovou tortou od tety
Darinky. Ale ani ostatné zúčastnené triedy neobišli naprázdno,
boli odmenené drobnou zdravou
sladkosťou. Za poskytnutie odmien ďakujeme Rodičovskému
združeniu pri ZŠ s MŠ.

poďakovaním za snahu ešte pomáhať a zvelaďovať našu obec.
V programe sa našim dôchodcom prihovorili naši najmenší
z MŠ, ktorí svojimi básňami,
piesňami a tančekom vyčarili
úsmev na tvárach, ZUŠ prezentovali flautistky pod vedením p.
Ďuriníkovej. Spevačky a tanečníci súboru SENIOR ORAVAN
navodili dobrú náladu do tanca.
Po chutnej večeri nasledovala
tombola a voľná zábava pod vedením DJ Mira a ľudovej hudby
zo Zuberca. Debaty a úsmevy

na tvári svedčili o spokojnosti z
tohoto večera. Poďakovanie organizátorom svedčilo o tom, že
akcia splnila svoj účel a určite sa
stretneme o rok znova.

-Žiaci 9. B-

Turisti na Titanicu
V jednu októbrovú sobotu sme
turistické chodníky vymenili za
návštevu Bratislavy, kde sme
putovali po najpopulárnejšej výstave sveta – Titanic. Táto loď
bola vo svojej dobe najväčšou
osobnou transatlantickou loďou
sveta a bola zosobnením vrcholu technickej revolúcie začiatku
20. storočia. Videli sme stovky
originálnych exponátov, ktoré boli zachránené zo slávneho
vraku lode. Na vlastné oči sme
spoznali veľkolepé technologické či vedecké pokroky. Očarili

nás originálne artefakty, časti
lode, nábytok, porcelán, oblečenie, šperky. Prechádzali sme popri zrekonštruovaných kajutách,
strojovní, jedální. Pocítili a dotkli sme sa ľadovca, do ktorého
narazil Titanic. Pri vstupe nám
rozdali palubné lístky s menami
pasažierov a na záver prehliadky
sme sa mohli nájsť, či sme potopenie lode prežili alebo nie. Bol
to jedinečný zážitok, prostredníctvom ktorého sme sa ocitli ako v
prepychu.
-Dana Plevová-

Veľká jadierková súťaž

Október - Mesiac úcty k starším
Mesiac oktober už dlho patrí
úcte starším. Starší vek je neoddeliteľnou súčasťou v kolobehu
života a tak, ako každý rok, aj
tento sa v nedeľu 25.10. 2015
konalo stretnutie dôchodcov,
ktoré organizovala socialna komisia pri OcÚ v Nižnej. Kvalita
tohoto už tradičného podujatia
každoročne stúpa, čomu nemalou mierou napomáhajú aj
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sponzorské príspevky. Predsedníčka p. Agáta Ličková všetkých srdečne privítala. Hosťami
podujatia boli starosta obce Ing.
Jaroslav Rosina, správca našej
farnosti Mgr. Štefan Hudáček,
poslankyňa NR SR Erika Jurinová a predsedníčka MO JD Božena Žuffová. Prítomných dôchodcov pozdravili všetci hosti
a svojím milým slovom a hlavne
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-Dievčatá z 9. B-

„Nikdy nezabúdajme, že na prejav úcty voči našim rodičom a
starým rodičom nestačí len jeden mesiac. Kto si dokáže vážiť
šediny, nemusí sa báť, že v starobe ostane nepovšimnutý.„
Agáta Ličková,
predseda soc.komisie.
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21. ročník - Pltnícky deň v Nižnej
Býva už tradíciou, že sa u nás v
Nižnej koná stavanie „naozajstnej“ plte a nebolo tomu ináč ani
tento rok. Dnešný deň vyšiel na
sviatok Panny Márie a keďže
bol tento deň zároveň aj dňom
sviatočným, odrazilo sa to aj na
„požehnanej“ účasti návštevníkov. Tomuto dňu prialo aj nádherné horúce počasie. Pozvanie
na dnešný deň prijali naši maďarsko - slovenskí hostia z Budapešti, Mszany Dolnej a Horní
Suchej.
Bohatý program sprevádzal ľudí
do neskorých ranných hodín.
Program začal samozrejme stavaním plte na brehu rieky pri
plavárni, ktorá sa potom splavovala po rieke Orava. Súčasťou
dňa bola aj Cyklistická časovka,

ktorá mala hojnú účasť bicyklových nadšencov. Akciu mal pod
patronátom cyklistický oddiel
Nižná . Na štadióne sme mohli
vidieť ukážku požiarneho zásahu hasičov z Mszany Dolnej a
hasičov z Nižnej.
Tento ročník sme obohatili aj
ľudovými remeslami na pltníckom jarmoku. Už tradične, úvod
patril speváckej skupine Senková z Podbiela - pásmu ľudových
piesní. Prvý krát nás navštívili
aj deti zo súboru Mladosť z Pohorelej. Pre všetky deti bol tiež
pripravený detský dvorček plný
športových, tvorivých aktivít,
vozenie na koníkoch, motorkách... Letové ukážky dravcov
nám predviedli sokoliari Biatec
z Banskej Bystrice, ktorí sa ešte

venovali deťom a ostatným návštevníkom osobitne v sokoliarskej škole. Svoje umenie nám
predviedol aj nováčik na scéne
šermu - Divadelno šermiarska
skupina A nihilo nihil, ktorá
predviedla aj strieľanie z luku.
Pozvanie prijal aj Mladý heligón
z Rabčíc pod vedením Mirka
Tropeka, ktorý je známi svojimi
vystúpeniami aj v relácii Šláger.
Krásna hra na heligónkach sa
niesla celou stráňou. Jarko Sloboda z Dolného Kubína sa nám
predstavil nádhernou hrou na
fujare a píšťalkách. Už tradične
vystúpil aj FS Oravan Senior z
Nižnej vo svojom programe : „A
ja som pltníček...“ Na svoje si
mohli prísť aj priaznivci folkovej muzičky s Robom Hulejom
a skupinou Spod Budína. Záver

pltnice patril naším hosťom z
Horní Suchej, skupine Joker
BAND, ktorí ľudí zabávali až
do ranných hodín.
Príprava 21. ročníka bola veľmi
náročná, prináležalo jej nespočetné množstvo hodín a sedení.
Preto poďakovanie patrí všetkým - zamestnancom Obecného
úradu, referátu kultúry, dôchodcom, ktorí sa postarali o účinkujúcich a hostí. Osobitné poďakovanie patrí členom komisie
kultúry za ich skvelé nasadenie,
podporu a povzbudenia a v neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým ostatným, ktorý robili aj tú mravenčiu prácu,
bez ktorej by tento deň nemohol
prebehnúť. Veríme, že nasledujúci ročník bude môcť byť
rovnako rozmanitý ako tohtoročný.:)
-Danka Štecová-

Festival Orava Alternative prekonal očakávania
Ako iste väcšina z nás vie, v našej obci sa po dlhé roky usporadúvaju aj iné než folklórne a zábavné akcie. Jednou z nich je aj
festival Orava Alternative, ktorého šieste pokračovanie ste mohli
zažit 1. augusta na Františkovej
Hute.
Chalani z ORF (Orava Rockfest)
teamu pripravili prehliadku rockovej a alternatívnej scény v
nádhernej lokalite Františkovej
Huty, ktorá nemá na Slovensku
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obdoby. Organizátori pripravili
pre najmenších účastníkov bežné atrakcie ako skákací hrad,
balóny a samozrejme pre tých
väčších vystúpenie či už nižňanských, oravských, tak aj cezpoľných hudobných kapiel.
Organizačne bola akcia zvládnutá na výbornú, o čom svedčí
množstvo pozitívnych ohlasov
našich, ale aj zahraničných návštevníkov. S touto hudobnou akciou žije obec už nejaký ten rok

a organizátori prislúbili pokračo- báru Podbiel, Družstvu Podbiel.
vat v zabehnutej tradícii aj o rok, Firmám MY GREN Tepelné čepokiaľ to sily dovolia.
pradlá - Andrej Koleštík, EDM
Nižná - Miloš Stroka a Vladimír
Organizátori festivalu ďakujú:
Balcercík, IKO Šindel - Lukáš
Hubác, Tvrdex Tvrdošín - MarObci Nižná za finančnú, ale aj tin Pučat, UNIVEL Tvrdošín
materiálnu a psychickú pomoc. - Pán Janega, Tlačiareň Kubík,
Pánovi starostovi Jaroslavovi Ivan Koštial, Bar JAMA, Bar
Rosinovi za všetky povolenia a 74 Námestovo a všetkým, čo sa
nemalú organizačnú výpomoc. podieľali a podieľajú na príprave
Chalanom z technických slu- festivalu Orava Alternative.
žieb a to hlavne pánovi Žákovi.
Partnerom - obci Podbiel, UrFoto: Michal Richter
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Majstrovstvá Slovenska v country tancoch HEEL&TOE SHOW v Košiciach
Tanečníci tanečnej skupiny
Harlekýn sa v októbri zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v
Košiciach. Súťažilo sa v dvoch
tanečných kategóriách. Mladšie deti – do 12 rokov a starší
12 – 18 rokov. Hneď na úvod
nás prekvapilo zloženie poroty – všetko domáci zástupcovia – buď bývalí tanečníci TS
Nashville, alebo jej spolupracovníci. Druhou novinkou bolo
tajné hlasovanie – teda porota
nehodnotila verejne známkami,
ale „tajne“. Takto potom dopadli aj výsledky – všetky prvé
miesta získal domáci súbor…

niu sa našim tanečníkom podarilo získať: Mladší – 2. miesto
linedance, 3. miesto linedance,
3. miesto clogging, Starší –
2.miesto linedance a 3. miesto
clogging. Z výsledkov sme
boli trochu sklamaní, ale potešili sme sa potom návštevou
výstavy Koleso svet a večer
nás očarili atrakcie, ktoré boli
súčasťou Košickej bielej noci
v predvečer Košického maratónu. Všetkým deťom ďakujeme
za hodiny strávené prípravou a
za výbornú reprezentáciu našej
obce na celoslovenskom podujatí.

Aj napriek takémuto hodnote-

-Stanislava Opátová-

Dve 1. miesta, jedno 2. pre Harlekýn z Českej republiky
Tanečná skupina Harlekýn sa počas posledného novembrového
víkendu už tradične zúčastňuje
medzinárodnej tanečnej súťaže
Pardubická Ryengle v ČR. Na
tento ročník, v poradí už 17-ty,
sa mladšie Harlekýnky obzvlášť
dôkladne pripravovali - trénovali niekedy každý deň v týždni,
dokonca celé víkendy dvojfázovo. Vynaložená námaha musela
zákonite priniesť ovocie. Mladšie Harlekýnky, ktoré majú od
11-13 rokov, súťažili v kategórií
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do 15 rokov s tanečníkmi, ktorí
ich vekom aj tanečnými skúsenosťami prevyšovali. Dievčatá
však perfektne zatancovali a v
kategórií Deti II. 10-15 rokov
Country Show fantasticky zvíťazili. Úžasné prvé miesto si
tiež odniesli z kategórie Deti II.
10-15 rokov Line Dance a za
svoju tretiu pripravenú choreografiu, do kategórie Deti II. 1015 rokov Country, získali skvelé
druhé miesto. Tymito výsledkami sme sa dostali do pozície
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najúspešnejšieho slovenského
súboru na Pardubickej Ryengle.
Kedže sa pri pripravovaní na tanečné súťaže nestretávame vždy
s podporou tam, kde by sme to
čakali, sú pre nás tieto úspechy
ešte vzácnejšie. Preto dievčatám
– Miške Daňovej, Peťke Daňovej, Nike Hučalovej, Andrejke

Regulyovej, Ivke Regulyovej,
Mirke Šmičekovej, Klaudií Šulovej, Nine Tmákovej a Nine
Tomagovej ešte raz gratulujeme
a dúfame, že budú takto fantasticky reprezentovať Nižnú a Slovensko aj v budúcnosti.
-Lenka Opátová-
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Čo sa stalo v minulosti v Nižnej - sťažnosť na farskú gazdinú

14
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Dokument vybraný z archívu v Dolnom Kubíne. Nuž, takáto groteska trápila kedysi ľudí v Nižnej. Dúfame, že ste sa príjemne pobavili.
Aj v dnešnej dobe sa my ľudia zaoberáme kadejakými pseudo problémami a častokrát zabúdame na oveľa dôležitejšie veci v živote.
Čas vianočný, čas na zamyslenie. Čo poviete? :)
-rr-
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Kráľovská cyklistická etapa Tour de Pologne
Začiatkom augusta sa v Poľsku
uskutočnil 72. ročník cyklistických pretekov Tour de Pologne,
Začínajú v meste Waršava, kde
aj končia. Celkovo bolo naplánovaných sedem etáp s celkovou
dĺžkou 1076 km.

Dňa 7.8. 2015 sa konala šiesta,
kopcovitá alebo kráľovská etapa
v Tatranskej Bukovine so štartom od hotela Spa. Trasa obsahovala stúpanie so sklonom presahujúcim 11,5 % , a 21,5% ako
aj nekategorizované stúpania na

Bukowinu Tatrzansku.
Keďže sa u nás v Nižnej obmedzili možnosti plávania z dôvodu uzatvorenia plavárne, rozhodol som sa namiesto triatlonu,
ktorému som sa venoval už viac
rokov, viac venovať cyklistike.
Preto som sa zúčastnil práve tejto šiestej etapy, ktorú bolo možné absolvovať spolu s profesionálnymi tímami ako napríklad:
Tinkof-Saxo, Astana, Kaťuša a
iné.
O fantastickú atmosféru sa hneď
od rána postarali tímy svetových cyklistovi, krásne počasie
a obrovský dav fanúšikov.
Na štart o 9.00 hod sa postavilo
cca 1900 pretekárov z Európy.
Etapa sa jazdila prevažne v kopcoch, „kopcovitá“, kde v jednej
časti trasa predstavovala skôr
stenu ako kopec. V porovnaní,
naše Huty sú oproti tomu, čo
nás čakalo tam, rovina. A na také
strmé kopce musí človek naozaj
aj veľa trénovať. Nečakal som
to, ale v tom najhoršom úseku
sa so mnou začala pohrávať
myšlienka, že z preteku odstúpim a skončím. Obrovské horúčavy a fyzická záťaž spôsobili,
že veľa pretekárov kolabovalo.
Ale práve pri tom najkritickejšom zlome, kedy som si pove-

dal, že už nevládzem ani dýchať,
prišla vnútorná sila pokračovať
a nevzdávať sa. Dopomohol k
tomu aj obrovský dav fanúšikov, ktorých povzbudzovanie
bolo také silné, že pretekárom
dodávali energiu pokračovať. Po
strmých výjazdov nasledovali
rýchle zjazdy v ostrých zákrutách, kde sme miestami dosahovali rýchlosť cez 80km/hod.
Posledných 5 km do cieľa sa šlo
prevažne v kopcovitom teréne,
kde nás už nad hlavami snímal
aj vrtulník. V závere etapy začal medzi pretekármi obrovský
boj s prevahou Poliakov, a ja
ako ojedinelý Slovák som to
mal o to ťažšie. Do cieľa som
dorazil v menej početnej skupine a podarilo sa mi obsadiť 71.
miesto v kategórii.
Pre mňa okrem možnosti pretekať bola veľká česť bola stretnúť
sa s pretekármi svetovej špičky,
ako napríklad Peter Velits, ale
hlavne mať pocit preteku ako
svetoví jazdci.
Za účasť na preteku sa chcem
hlavne poďakovať mojej rodine, ktorá má v tom podporovala
a pomáhala vybavovať logistiku
okolo preteku, ale hlavne čakala má v cieli.
-Redakcia NO -

Výročná správa o činnosti Cykloklubu Nižná za rok 2015
Na výročnej členskej schôdzi
konanej v decembri 2014 bolo
navrhnutých a členskou základňou odsúhlasených 36 akcií
cykloklubu.
V zimných mesiacoch to boli
menšie pešie túry - Ostražica,
Choč, Sedliacka Dubová, ale
hlavne bežkárske prechody
oravskými chotármi. Medzi tie
najnavštevovanejšie patrili prechody Skorušinou, Oravskou
Magurou či prechod Erdútkou
v Oravskej Lesnej. Týchto akcíí
sa zúčastňovali členovia v počte
od 6 do 12 členov.
Samostatnou kapitolou bežkárskej aktivity je akcia Biela stopa Prasatína, ktorú sme organizovali v spolupráci s obecným
úradom Nižná a lyžiarskym
strediskom Ski Uhliská už
šiestykrát. Z roka na rok pozorujeme zvyšujúci záujem o túto
akciu a v nasledujúcej sezóne
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očakávame účasť na hranici 50 Cykloklub Nižná spoluorganiúčastníkov.
zuje - od prvého ročníka – spolu
s mestom Trstená akciu OravCyklistickú sezónu sme zaháji- ská cyklomagistrála, ktorá sa
li 12. apríla túrou pod Oravský uskutočnila už po 10-krát. Na
hrad. Tejto akcie sa zúčastňuje tejto akcii je tiež vidieť výrazpravidelne najviac členov klu- ný záujem verejnosti o cyklistibu, ale zaznamenávame výrazné ku, keď organizátori zapísali na
zvýšenie záujmu aj z radov ne- štarte takmer 120 účastníkov.
členov. A to až do takej miery,
že si objednávajú naše klubové Naša hlavná akcia roka – Okolo
cyklooblečenie, čo nás motivuje Tatier – sa teší stále neutíchajúdo ďalšej činnosti.
cemu záujmu zo strany verejnosti a počet účastníkov sa aj
K akciám s vyšším záujmom napriek vynútenej zmene miespatria hlavne cyklotúry okolo ta pobytu a ubytovania, ktorá
Oravskej priehrady, do Pribiša nás obmedzila hlavne nemoža Pucova, okolo Oravskej Ma- nosťou ubytovať účastníkov na
gury či trasy vedúce k našim jednom mieste, neustále zvyšuseverným susedom do Poľska, je. Výbor cykloklubu a organikde navštevujeme bývalé orav- začný štáb začal s prípravami na
ské dediny. Pomerne veľká akciu už v zimných mesiacoch,
účasť bola zaznamenaná aj na aby mohol poskytnúť štandartdlhších trasách, ako sú túry na né služby, bezpečnosť a spokojLiptov, či Kysuce, – viac ako nosť takmer 900 účastníkom zo
100 km - kde účasť bola okolo siedmích krajín Európy.
15 členov na akciu.

Popri svojich cykloakciách tiež
nezabúdame ani na akcie pre
deti. V minulosti to bol hlavne
preteky o pohár Antona Tkáča,
ktoré už bohužial zanikoli, ale
našťastie má dôstojného nástupcu – a tou je Tour Petra Sagana.
Zatiaľ sa nám ešte nepodarilo s
organizátormi dohodnúť nejaký termín, ale aktivity v tomto
smere už vyvíjame... Nechajme
sa prekvapiť.
Oveľa reálnejšie je na tom však
cyklistická časovka na 600 metrov, ktorú poriadame v uliciach
Nižnej pri príležitosti Pltníckeho dňa. Najviac účastníkov zaznamenávame z radov detí do
15 rokov, kde účasť sa pohybuje
na úrovni 50-60 detí a spolu so
staršími účastníkmi je to takmer
100 pretekárov.
Úplne novou akciou, určenou
hlavne pre rodičov s deťmi, je
akcia Cyklopohoda, ktorá je po-
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riadaná v rámci obecnej súťaže
vo varení gulášu. Tento rok sa
uskutočnil druhý ročník. Ide o
nenáročnú cyklotúru v dĺžke od
10 do 20 km po chotároch Nižnej a Podbiela. Cieľom akcie je
pritiahnuť viacej detí k cyklistike s podporou ich rodičov. Znova aj tu môžeme konštatovať,
že na akciu prišlo viacej detí s
rodičmi ako na prvom ročníku.
Cykloklub Nižná sa tiež zapája
do pomoci pri organizovaní a
propagovaní akcií iných klubov
zameraných na rozvoj cyklistiky a súťaženia detí a dospelých.
Námestovským organizátorom
pomáhame zabezpečiť časovku
do kopca na vrchol vysielača
Magurka – O kráľa Magurky,
kde máme zastúpenie aj v štartovnom poli. Tomáš Buc ml. je

našim nádejným ohnivkom v cyklotriale Ján Kočiš, ktorý
pretekoch.
nám predviedol aj niečo zo
svojho umenia.
Niekoľko rokov pomáhame
športovému klubu Oravaman Keď už nebolo priaznivé počapri zabezpečovaní asi najsle- sie na cyklistiku, absolvovali
dovanejšieho a najťažšieho ul- sme vysokohorskú turistiku vo
tramaratónu na Slovensku a v Vysokých Tatrách. Naša postrednej Európe, kde sa podie- pradská členka klubu Zuzka
ľame pri nakladaní a transporte nám zorganizovala skvelú túru
vyše 600 bicyklov účastníkov. cez Popradské pleso do sedla
pod Ostrvou a ďalej na BatizovSvojou účasťou a pomocou sme ské pleso a Sliezsky dom.
tiež podporili celoslovenský
zraz cykloturistov, ktorý sa ko- V trochu menšom počte sme
nal v Dolnom Kubíne a ktorého sa zúčastnili aj turistického
sa zúčastnilo 10 našich členov. prechodu hrebeňom Police v
Poľsku a výnimočná akcia sa
V závere cyklosezóny sme uskutočnila v samom závere seporiadali aj posedenie pri gu- zóny, keď sme strávili dva dni
láši s rodinnými príslušníkmi. turistikou v Roháčoch na chate
Takmer 40 účastníkov prišiel v Látanej.
pozdraviť aj majster sveta v

V závere tohto roka ešte plánujeme Mikulášsky výstup v Látanej, výročnú členskú schôdzu a
silvestrovské výstupy na Ostražicu či Choč.
A ešte zopár čísel:
1. cykloklub Nižná má vyše 70
členov, 50 dospelých a 21 detí
2. našich akcií sa zúčastňovalo
aj 41 nečlenov
3. celkovo sa zúčastnilo na všetkých akciách 380 našich členov
a 262 nečlenov – spolu 642
účastníkov, okrem účastníkov
akcie Okolo Tatier – tých bolo
821
4. celkovo zúčastnených na našich akciách – 1463 účastníkov.
Za cykloklub Nižná Ivan Opát

Trikrát na stupni víťazov
V dňoch 18. – 20. septembra
2015 sa v streleckom areáli v
Príbelce okr. Veľký Krtíš konali
31. Medzinárodné majstrovstvá
seniorov v športovej streľbe.
Usporiadaním
majstrovstiev
bol poverený športovo strelecký
klub LIAZ Veľký Krtíš, ktorý je
majiteľom streleckého areálu.

diel ISSF. V sobotu večer boli
hlavným rozhodcom p. Ing.
Jánom Kutichom slávnostne
vyhlásené výsledky. Na stupni
víťazov stál aj Július Murár a to
až trikrát.

Na majstrovstvách sa zúčastnilo 78 športových strelcov zo
4 krajín – ČR, MR, Slovinskej
republiky a SR. Súťažilo sa
v 3 vekových kategóriach. V
disciplínach: ľubovoľná malokalibrovka ležmo, vzduchová
puška, športová pištoľ a vzduchová pištoľ. Na tieto MM SR
bol Slovenským streleckým
zväzom nominovaný aj dlhoročný aktívny strelec p. Július
Murár z Nižnej, ktorý súťažil v
disciplínach ľubovoľná malokalibrovka a vzduchová puška v
stoji. V sobotu ráno za pekného
počasia nastúpili strelci na palebné čiary a súťaž prebiehala
podľa medzinárodných pravi-

1. JindřichPavlíček ČR 576 b.
2. Dušan Barbuš SR 570 b.
3. Július Murár SR 567 b.

Nižnianske ozveny

Ľubovoľná
ležmo:

malokalibrovka

Vzduchová puška v stoji:
1. Dušan Barbuš SR 141 b.
2. JindřichPavlíček ČR 138 b
3. Július Murár SR 133 b.
Po sčítaní dvoch disciplín sa
umiestnil na 3. mieste. V nedeľu ráno po raňajkách si strelci
podali ruky s tým, že o rok sa
zase stretnú. Nášmu strelcovi p.
Júliusovi Murárovi v jeho športovej činnosti prajeme ešte veľa
športových úspechov.
-mr-
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Excelentné úspechy Nižnej zo sveta Florbalu
Starší žiaci zahájili sezónu

prvé kolo Stredoslovenskej re- sledovnými výsledkami.
gionálnej ligy sever vo florbaV sobotu 10.10. 2015 sa v špor- le. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev, Grasshoppers Žilina - FbK Turatovej hale v Žiline uskutočnilo ktoré odohrali po 2 zápasy s na- ny 13:2, Juventa Žilina - Žatva

Team

Z

V

R

P

Score

B

FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina

2

2

0

0

25:4

4

ZSJM Žatva 90 Dolný Kubín

2

2

0

0

16:7

4

TJ A-FbO Nižná

2

1

0

1

10:12

2

FbK Turany

2

1

0

1

6:16

2

FBK RAptORs

2

0

0

2

9:11

0

ŠK Juventa pri CVČ Žilina

2

0

0

2

6:22

0

Mladší žiaci začali sezónu v pili v tejto kategórii po prvýkrát
Žiline úspešne
a počínali si veľmi dobre, keď v
prvom zápase vyhrali a v druV sobotu 17.10. 2015 začala v hom získali bod.
Žiline svojím prvým turnajom
regionálna liga mladších žiakov FBC Grasshoppers AC UNIZA
(ročníky narodenia 2003 a mlad- pri CVČ Žilina - Fbk Turany
ší). Naši mladí florbalisti nastú- 10:1

FbK Turany - TJ A-FbO Nižná TJ A-FbO Nižná - ZSJM Žatva
1:4, Peter Žák 2+2, Adrián Zá- 90 Dolný Kubín 3:3 Jakub Kohora 1+2, Adam Helík 1+0
šarišťan 1+0, Marko Dedinský
0+1, Adam Helík 1+0, Braňo
ŠK Juventa pri CVČ Žilina - Matkuliak 0+1, Aďo Záhora
1+0, P.Žák 0+1

Z

V

R

P

Score

B

FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina

2

2

0

0

17:2

4

TJ A-FbO Nižná

2

1

1

0

7:4

3

ZSJM Žatva 90 Dolný Kubín

2

0

2

0

6:6

2

ŠK Juventa pri CVČ Žilina

2

0

1

1

4:10

1

Fbk Turany

2

0

0

2

2:12

0

Z

V

R

P

Score

B

FbK Turany
TJ A-FbO Nižná
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina
TJ FbK Hornest Mútne
ŠK Juventa pri CVČ Žilina

2
2
2
2
2

2
2
1
1
0

0
0
0
0
0

0
0
1
1
2

20:5 (15)
25:12 (13)
21:12 (9)
10:17 (-7)
6:16 (-10)

4
4
2
1
0

Meteníci Likavka

2

0

0

2

3:23 (-20)

0

témom každý s každým.

V utorok 20.10. 2015 sa v telocvični ZŠ s MŠ Nižná uskutočnili Výsledky zápasov:
Majstrovstvá okresu Tvrdošín vo Nižná - GMH Trstená 9:1 (4:1)
florbale pre kategóriu 5.-7.ročník. Zuberec - R.D.Trstená 5:1 (3:0)
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Nižnú reprezentovali: Jakub
Košarišťan, Marko Dedinský,
Adam Helík, Braňo Matkuliak,
Aďo Záhora, Peter Žák, Juraj
Gracák, Marek Pallo a tréneri
Marián Klimčík a Dávid Klimčík. Poďakovanie za priamu pomoc počas turnaja patrí Martinovi Poldaufovi.
-mk-

Žilina - Meteníci Likavka 14:1 Meteníci Likavka - FbK Turany
ŠK Juventa pri CVČ Žilina - 2:9
FbK Turany 3:11
FBC Grasshoppers AC UNITJ A-FBO Nižná - TJ FbK ZA Žilina - TJ A-FBO Nižná
Hornest Mútne 14:5 - Samuel 7:11 - Samuel Suľa 4+1, Dávid
Suľa 8+4, Dávid Klimčík 3+4, Klimčík 3+3, Samuel Suľa 3+1,
Samuel Suľa 2+2, Adam Kozá- Adam Kozáčik 1+1, Michal
čik 0+1, Stanislav Belko 1+2
Matlák 0+2

Tabuľka po 1.kole:

ZŠ s MŠ Nižná majstrom Zúčastnili sa ho štyri družstvá zo
okresu vo florbale mladších ZŠ z Nižnej, Zuberca, R.D.Trstená a GMH Trstená. Hralo sa sysžiakov

Nižnú reprezentovali: Jakub
Kepšta, Tobiáš Štec, Ladislav
Frolek, Dominik Pallo, Timotej
Čuporák, Patrik Kozáčik, Samuel Jandura, Dárius Tomaga, Matej Matúch a tréner Martin Poldauf. Poďakovanie patrí Stanke
Zimánionej za bezprostrednú
pomoc počas turnaja.
-mk-

ZSJM Žatva 90 Dolný Kubín - FBC Grasshoppers AC UNIZA
ŠK Juventa pri CVČ Žilina 3:3 pri CVČ Žilina 1:7

Team

Dorastenci vstúpili do súťaže dzali opäť skvelé výkony a to 3
s dvoma víťazstvami
z nich nastúpili v nedeľu doobedu aj na extraligový zápas za
V nedeľu 18.10. 2015 sa začala mužov.
florbalová regionálna súťaž aj
dorastencom. Dorastenci opäť Výsledky 1. kola Regionálnej
potešili svojou hrou nielen tré- ligy dorastu - sever :
nera, ale aj ostané družstvá v
regionálnej lige, keď predvá- FBC Grasshoppers AC UNIZA

Dolný Kubín 4:10, TJ A-FbO
Nižná - FBK RAptORs 7:6,
Juventa Žilina - Grasshoppers
Žilina 2:12, FbK Turany - FBK
RAptORs 4:3, Žatva Dolný Kubín - TJ A-FbO Nižná 6:3.

TJ FbK Hornest Mútne - ŠK Juventa pri CVČ Žilina 5:3
Nižnú reprezentovali: Adam
Kaššák, Adam Kozáčik, Samuel
Suľa, Samuel Zemančík, Dávid
Klimčík, Stanislav Belko, Michal Matlák a tréner Marián
Klimčík.
-mk-

Team

Z

V

P

R

Score

B

Nižná

3
3

3
2

0

0

0
1

26:3
8:12

6
4

3
3

1
0

0
0

2
3

14:12
3:24

2
0

Zuberec
GMH Trstená
R.D.trstená
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Nižná - R.D.Trstená 8:2 (3:0)
Zuberec - GMH Trstená 3:2 (2:1)
Nižná - Zuberec 9:0 (5:0)
GMH - R.D. Trstená 11:0 (7:0)
Nižnú reprezentovali: Jakub
Kepšta, Marcel Nákačka, Patrik

Kozáčik, Adam Helík, Timotej
Čuporák, Jozef Suľa, Martin
Suľa, Martin Kuboš, Adrián
Záhora, Peter Žák a tréner
Marián Klimčík.
-mk-

ZŠ s MŠ Nižná vyhrala aj vo ník), pod názvom OXDOG
florbale najmladších žiakov FLORBAL ZŠ CUP 2015.
Zúčastnili sa ho 4 družstvá z
V utorok 27.10. 2015 sa v te- Nižnej, Tvrdošína a Trstenej.
locvični ZŠ s MŠ Nižná usku- Odohralo sa spolu 6 zápasov s
točnilo okresné kolo vo florbale nasledovnými výsledkami:
najmladších žiakov (3. - 4.roč-

Nižná B - R.D.Trstená 1:3 (0:2),
Nižná A - M.M.Tvrdošín 5:3
(1:1), Nižná B - M.M.Tvrdošín
2:4 (2:3), Nižná A - R.D.Trstená
7:5 (5:0), M.M.TS - R.D.Trstená
3:3 (1:1), Nižná A - Nižná B 10:1
(6:1)
Konečná tabuľka:
1. ZŠ s MŠ Nižná A
2.-3. R.Dilonga Trstená
2.-3. M.Medveckej Tvrdošín
4. ZŠ s MŠ Nižná B

Florbalová Nižná 2015 začala ví- ZŠ Nižná v spolupráci s Ob- rok 3.11.2015 v telocvični ZŠ
cou Nižná usporiadala v uto- s MŠ Nižná florbalový turnaj
ťazstvom Zemianskej Dediny
pod názvom Florbalová Nižná
2015 pre kategóriu mladší žiaci. Zúčastnilo sa jej 6 družstiev,
v ktorých hralo 26 detí s nasledovnými výsledkami:
M.Orava B - Kolónia 1:4, Dedina B - Dedina A 1:4, M.Orava A - Zvyšok sveta 1:3, Kolónia - Dedina B 1:1, M.Orava
A - M.Orava B 5:1 Zvyšok
sveta - Dedina A 3:3, M.Orava
B - Zvyšok sveta 3:3, Dedina
B - M.Orava A 1:3, Dedina A
- Kolónia 2:3, M.Orava B - Dedina B 4:1, M.Orava A - Dedina

Nižnianske ozveny
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Nižnú reprezentovali:
Gracák Juraj, Matkuliak Peter,
Matkuliak Braňo, Lonek Juraj, Tuhy Michal, Benuš Filip,
Brčák Adam, Vilčinský Marek,
Kristofčák Jakub, Gracák Filip,
Piták Filip, Belopotočan Oliver,
Žák Filip, Záhora Matej, Labdík
Daniel, Tyrol Šimon, Beňuš Matúš, Gejdoš Dávid, Tuka Matej,
Tuhý Filip, Ficek Adam a tréner
Marián Klimčík.
-mk-

A 1:2, Zvyšok sveta - Kolónia
3:1, Zvyšok sveta - Dedina B
2:0, Dedina A - M.Orava B 4:0,
M.Orava A - Kolónia 2:3
Konečná tabuľka:
1. Zvyšok sveta, 2. Dedina A,
3. Kolónia, 4.Malá Orava A, 5.
Malá Orava B, 6. Dedina B
Víťazné družstvo nastúpilo:
B. Matkuliak, P. Matkuliak, S.
Dedinský, N. Bachynec, F. Nákačka.
-mk-
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Florbalová Nižná 2015 pokra- Kolónia - Z.Dedina 0:4, M.Oračovala kategóriou prípravka va - Kolónia 4:3, Dedina A - Dedina B 4:1, Kolónia - Dedina B
Vo štvrtok 5.11. 2015 pokra- 4:1 M.Orava - Z.Dedina 1:4
čovala florbalová Nižná 2015
ďalším turnajom v miniflorba- Turnaj sa síce hral na góly, ale
le, tento-krát pre kategóriu prí- v tejto kategórii ešte nesmieme
pravka (1.-3.ročník). Turnaja sa uprednostňovať výkon pred zázúčastnilo 18 hráčov, ktorí boli bavou a tak nakoniec boli všetci
rozdelení do 5 družstiev s nasle- účastníci odmenení zlatými medovnými výsledkami:
dailami a zvíťazili všetci, ktorí
sa turnaja zúčastnili. PoďakovaDedina B - Z.Dedina 0:5, Dedi- nie patrí obci Nižná za finančnú
na A - Kolónia 1:3, Dedina A - Z. podporu turnaja.
Dedina 1:2, M.Orava - Dedina
-mkB 10:0, Dedina A - M.Orava 0:3,

Florbalová Nižná 2015 starší sa ho 18 hráčov, ktorí boli rozžiaci
delení do 3 družstiev. Hralo sa
dvojkolovo systémom každý s
V piatok 6.11. 2015 sa v telo- každým.
cvični ZŠ Nižná uskutočnil
florbalový turnaj pod názvom Poďakovanie patrí Obci Nižná
Florbalová Nižná 2015, pre ka- za finančnú podporu.
tegóriu starší žiaci. Zúčastnilo
-mkVýsledky jednotlivých zápasov:
Zvyšok Sveta - Malá Orava, Kolónia
Dedina - Malá Orava, Kolónia
Dedina - Zvyšok Sveta
Zvyšok Sveta - Malá Orava,Kolónia
Malá Orava, Kolónia - Dedina

2:0
2:2
2:3
3:0
1:2

Dedina - Zvyšok Sveta

2:1

Začala regionálna liga staršej Vilčinský Marek 2+0, Beňuš Fiprípravky
lip 1+0, Kristofčák Jakub 1+0,
Pallo Marek 2+1, Matkuliak
V sobotu 14.11. 2015 odohrali Braňo 1+1, Piták Filip 0+2.
naši starší prípravkari v Žiline
svoj prvý zväzový florbalový Dolný Kubín - TJ A – FBO
turnaj. Odohrali dva zápasy so Nižná 12:5 Matkuliak Braňo
striedavými úspechmi, ale hlav- 1+1, Beňuš Filip 2+1, Pallo
ne prežili atmosféru ozajstných Marek 1+0, Kristofčák Jakub
zápasov a väčšej haly, ktorá bola 1+0.
dosť veľkým problémom pre
našich hráčov, zvyknutých tré- Nižnú reprezentovali:
novať v našej malej telocvični.
Gracák Filip, Beňuš Filip, MatTJ A – FBO Nižná - Gras- kuliak Peter, Matkuliak Braňo,
shoppers Žilina “oranžoví“ 7:4 Brčák Adam, Bachynec Norbert,
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Pallo Marek, Vilčinský Marek, Poďakovanie patrí RastislavoKristofčák Jakub, Piták Filip a vi Brčákovi za priamu pomoc
tréneri Marián Klimčík a Dávid počas turnaja.
-mkKlimčík

Dorastenci excelovali

ŠK Juventa Žilina - TJ A
FBO Nižná 3:26 Zemančík
Samuel 8+5, Matlák Michal
1+5, Kozáčik Adam 4+3,
Belko Stanislav 1+2, Kaššák
Adam 0+1, Klimčík Dávid
12+4.

V sobotu 22.11. 2015 sa v športovej hale v Turanoch uskutočnilo 2. kolo regionálnej florbalovej ligy v kategórii dorast.
Naši hráči doslova rozstierali
súperov a naložili im spolu 41
gólov.
Nižnú reprezentovali: Zemančík Samuel, Matlák MiTJ A – FBO Nižná - Metení- chal, Kozáčik Adam, Belko
ci Likavka 15:1 Zemančík Sa- Stanislav, Kaššák Adam,
muel 9+1, Matlák Michal 0+4, Klimčík Dávid a tréner MariKozáčik Adam 1+4, Belko Sta- án Klimčík
nislav 0+1, Klimčík Dávid 5+2.
-mk-

Regionálna florbalová liga - A.Helík 2+2, M.Kuboš 3+1,
mladší žiaci
P.Žák 2+0, M.Pallo 1+2, J.Suľa
0+1, M.Suľa 0+1, J.Košarišťan
V sobotu 7.11. 2015 sa v telo- 1+0, B.Matkuliak 1+0
cvični ZŠ J. Matušku v D. Kubíne sa odohralo 2.kolo regio- Nižnú reprezentovali: A.Záhonálnej ligy mladších žiakov s ra, A.Helík, M.Kuboš, P. Žák,
nasledovnými výsledkami:
M. Pallo, J. Suľa, M. Suľa, J.
Košarišťan, B. Matkuliak, M.
Grasshoppers Žilina - Nižná Suľa a tréneri M. Klimčík a D.
4:2 (1:0,1:2,2:0) - M.Kuboš Klimčík.
1+0, M.Suľa 1+0, M.Dedinský
0+1, J.Košarišťan 0+1
Poďakovanie patrí Stanke Zimániovej za priamu pomoc poNižná - Juventa Žilina 12:5 čas turnaja.
(1:2, 7:2,4:1) - A.Záhora 2+2,
-mkPrvý turnaj našich najmladších FBC Grasshoppers Žilina
„biely“ - TJ A FBO Nižná 8:6
prípravkárov
Záhora Matej 2+0, Beňuš MaV sobotu 28.11. 2015 sa v špor- túš 2+0, Belopotočan Oliver
tovej hale v Žiline odohralo 0+1, Tyrol Šimon 1+0.
1.kolo regionálnej florbalovej
ligy v kategórii mladšia prí- Nižnú reprezentovali:
pravka. Pre našich hráčov to Gajdoš Dávid, Tuka Matej,
bol ich prvý turnaj a bolo sa na Labdík Daniel, Stroka Samuel,
čo pozerať. Veľmi nás potešil Beňuš Matúš, Belopotočan Oliaj záujem rodičov, čo v starších ver, Žák Filip, Záhora Matej,
kategóriách je veľmi zriedka- Tyrol Šimon a trener Marián
Klimčík.
vým javom.

Mladší žiaci sa vrátili bez bodu
V nedeľu 29.11 sa odohralo
3.kolo regionálnej florbalovej
ligy v kategórii mladší žiaci.
Tentokrát sme oba zápasy prehrali a z D.Kubína sme sa vrátili
bez bodu, aj keď hlavne v zápase s Turanmi sme boli mini-

TJ A – FBO Nižná - FBC Grasshoppers Žilina „oranžový“
12:2 Stroka Samuel 1+0, Beňuš
Matúš 4+0, Belopotočan Oliver
0+2, Gajdoš Dávid 1+1, Tyrol
Šimon 5+0, Žák Filip 1+0.

Poďakovanie patrí p. Strokovi,
Tyrolovi a manželom Záhorovcom za priamu pomoc počas
turnaja.

málne vyrovnaným súperom so FBK Turany - TJ A FBO Nižná 5:3 Žák Peter 1+0, Záhosmolou v koncovke.
ra Aďo 1+1, Dedinský Marko
TJ A – FBO Nižná - Žatva Dol- 1+0, Košarišťan Jakub 0+1,
ný Kubín 5:9 Dedinský Marko Kuboš Martin 0+1.
2+0, Helik Adam 0+3, Košarišťan Jakub 1+0, Pallo Marek Nižnú reprezentovali: Suľa Jo0+1, Matkuliak Braňo 1+0, Žák zef, Helik Adam, Žák Peter, KuPeter 1+0, Kuboš Martin 0+1. boš Martin, Suľa Martin, Koša-

rišťan Jakub, Dedinský Marko,
Záhora Aďo, Pallo Marek, Matkuliak Braňo a tréner Marián
Klimčík.

Nižnianske ozveny Ročník 32/číslo 4/December 2015

-mk-

Poďakovanie patrí pánovi Jozefovi Suľovi , za priamu pomoc
počas turnaja.
-mk-
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ZŠ Nižná vyhrala obvodné kolo vo futbale
V utorok 6.10. 2015 dosiahli
žiaci našej ZŠ, narodení 20032004 krásny úspech, keď dokázali vyhrať obvodné kolo vo

futbale a postúpili tak do okresného kola, čo sa našim žiakom
už dávno nepodarilo. O tento
úspech sa postarali:

Chlapcom gratulujeme a buSuľa Jozef, Žák Peter, Kuboš deme držať palce v okresnom
Martin, Šeling Roman, Kubica kole.
Jozef, Furťo Aďo, Belopotočan
-mkDávid, Záhora Matej a tréner

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
Vo štvrtok 24.9. 2015 sa v Zuberci uskutočnili majstrovstvá
okresu Tvrdošín v cezpoľnom
behu. Našim žiakom sa výnimočne darilo a to hlavne Ivan-

22

ke Regulyovej, ktorá nečakane
vyhrala kategóriu žiačok. Lucia Latková skončila na peknom 6.mieste, čo v celkovom
hodnotení znamenalo 1. miesto

Marián Klimčík.

v družstvách dievčat. Chlapci
zabojovali a už klasicky opäť
získali 2. miesto v kategórii
žiakov. Noe Marcoň skončil
na 7. mieste, Ľudovít Domiňák

na 8. mieste, Matej Matúch na
13. mieste a Jakub Oriešek na
15.
Gratulujem a budeme držať
palce dievčatám na krajskom
kole.
-mk-
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Spoločenská rubrika
Narodenie detí:

Odišli od nás:

Kristián Kizek, 18.06.2015
Allison Kucej, 31.07.2015
Kristián Tuka, 06.08.2015
Martin Poláček, 08.08.2015
Katarína Žuffová, 17.08.2015
Theo David Gibala, 18.08.2015
Sofia Stankovenová, 07.09.2015
Filip Kowalski, 07.09.2015
Aneta Kubošová, 11.09.2015
Veronika Kováčová, 11.09.2015
Marek Madleňák, 17.09.2015
Michaela Paškajová, 21.09.2015
Branko Žemlička, 26.09.2015
Patrik Mucha, 30.09.2015
Filip Šebo, 30.09.2015
Alex Žuffa, 05.10.2015
Elizabet Kubošová, 23.10.2015
Filip Ferulík, 18.11.2015

Martin Hučala, 22.06.2015, 40-ročný
Jozef Žák, 10.08.2015, 66-ročný
Valéria Kubicová, 10.08.2015, 78-ročná
Miroslav Štepanovský, 10.08.2015, 50-ročný
Pavol Žuffa, 15.08.2015, 32-ročný
Daniel Schelling, 19.08.2015, 72-ročný
Mária Buczacká, 09.09.2015, 91-ročná
Anna Baračková, 18.09.2015, 79-ročná
Anna Kováčiková, 23.09.2015, 89-ročná
Ján Kepšta, 19.10.2015, 61-ročný
Zuzana Žifčáková, 27.10.2015, 81-ročná
Darina Čániová, 30.10.2015, 49-ročná
Anton Šupka, 07.11.2015, 82-ročný
Pavol Žmiják, 27.11.2015, 64-ročný
Blandína Štepanovská, 29.11.2015, 73-ročná

Odpočívajte v pokoji!

Sobáše

Gratulujeme k prírastkom do Vašich rodín a prajeme Vám
krásne spoločné chvíle!

Blahoželáme:
V mesiacoch august 2015 – december 2015 sa významných životných jubileí dožili títo naši spoluobčania:

55 rokov
Ing. Ďurošková Mária, Podjavorinskej 678
Ing. Homolová Helena, Železničná 379
Juráková Lea, Nová doba 505
Kaššák Alojz, Hviezdoslavova 151
Korčušková Janka, Nová doba 501
Kováliková Eva, Nová doba 500
Miháľ Miroslav, Podjavorinskej 676
Repelová Janka, Nová doba 483
Sopóciová Vlasta, Nová doba 483
Stajník Stanisla, Jána Hollého 568
Šroba Ivan, Šoltésovej 646
Taraj Eugen, Zemianska Dedina 39
Ing.Trnková Bibiána, Nová doba 491
Zemančíková Helena, Za Vŕškom 690
Žuffa Jaroslav, Podjavorinskej 662
Mgr. Žuffová Mária, Hviezdoslavova 331

60 rokov
Cvanciger Marián, Hviezdoslavova 310
Fartelová Zdena, Hviezdoslavova 312
PhDr. Filková Oľga, Orličie 742
Kadučáková Anna, Nová doba 501
Knižacký Jozef, Štúrova 427
Kočnerová Helena, Štúrova 453
Kořínková Oľga, Jána Hollého 568
Kubas Ján, Orličie 755
Kuboš Ľubomír, Hamuljakova 395
Ing. Lamžo Miroslav, Štúrova 444
Mesároš Ľubomír, Závodná 461
PhDr. Mišík Miroslav, Matúškova 463
Mravec Vladimír, Závodná 462
Pytel Milan, Nová doba 502
Skubeňová Ľudmila, Vintiška 92
Ing. Staňo Jaroslav, Nová doba 503
Ulrichová Anna, Hviezdoslavova 338
MUDr. Zajacová Anna, Hattalova 473
Zemančík Peter, Za Vŕškom 690
Zikmund Jaroslav, Nová doba 505

65 rokov
Bačová Mária, Nová doba 501
Bušíková Mária, Za Vŕškom 701
Ďaďová Eva, Na Skalke 558
Gracák Jozef, Štúrova 424
Mgr. Hubová Ľudmila, Za mostom 530
MUDr. Javorková Gabriela, Matúškova 467
Kovaľáková Marta, Nová doba 500

Andrej Horňák – Barbora Lališová, 8. 8. 2015
Patrik Šurin – Martina Čanecká, 15. 8. 2015
Lukáš Krúpa – Ľubomíra Števaňáková, 29. 8. 2015
Rastislav Žuffa - Dušana Firicová, 4.9.2015
Mário Chrenka – Laura Letrichová, 5. 9. 2015
Martin Paulíny – Monika Lukáčeková, 5.9.2015
Stanislav Nárožný – Alexandra Hrnčiarová, 12.9.2015
Dušan Korčuška – Veronika Smutná, 14. 9. 2015
MUDr. Vladimír Michálek – MUDr. Alexandra Sereková, 12. 9. 2015
Jaroslav Ondrík – Tatiana Margeťáková, 12.9.2015
Marek Čuporák – Ing. Simona Giglerová, 19. 9. 2015
Jozef Zubek – Lucia Kubíčková, 19. 9. 2015
František Mišík – Františka Kičinová, 19.9.2015
Ján Kukan – Mária Medvecká, 26.09.2015
Roman Melko – Veronika Kolenová, 26. 9. 2015
Marek Adamec – Dagmara Kajanová, 10.10.2015
Marek Nipča – Erika Žmijáková, 24. 10. 2015
Michal Cvoliga – Monika Klimeková, 7.11.2015
Michal Mrázek – Daniela Gužiňáková, 21.11.2015
Mgr. Michal Zbojan – Mgr. Jana Korčušková, 21.11.2015

Na spoločnej ceste životom želáme veľa zdravia, šťastia, tolerancie,
trpezlivosti a vzájomného porozumenia!
Nákačková Ružena, Hamuljakova 415
Šangalová Eva, Nová doba 489
Vasek Ján, Kukučinova 203
Vasek Marián, Za Vŕškom 691
Vasekova Oľga, Kukučinova 203
Vodičková Mária, Gen.Štefánika 602
Ing. Zimáni Peter, Na Ostrvke 763

70 rokov
Bačová Štefánia, Nová doba 491
Dulík Jozef, Matúškova 463
Ing. Horský Miroslav, Nová doba 491
Labdíková Paulína, Sama Chalupku 521
Latková Oľga, Hviezdoslavova 345
Magurová Jarmila, Sama Chalupku 538
Mikulášik Ján, Nová doba 485
Murárová Anna, Lesná 1014
Volnárová Júlia, Závodná 462

80 rokov
Odrobiňáková Gizela, Na Skalke 554
Pauer Konštantí, Nová doba 500
Šálková Margita, Sama Chalupku 571
Šimánková Helena, Nová doba 503
Terén Miroslav, Nová doba 491
Žuffová Mária, Zemianska Dedina 48

85 rokov
Bača Anton, Nová doba 501
Kleprlík Slavomír, Matúškova 469
Kováčik Emil, Železničná 351
Kupcová Anna, Nová doba 499
Nákačková Júlia, Vintiška 81
Piknová Františka, Štúrova 419
Žuffa Ján, Zemianska Dedina 66

90 rokov

75 rokov

Šelingová Anna, Sama Chalupku 527

Bobrovská Mária, Gen.Štefánika 598
Cifrová Marta, Hattalova 478
Čierna Jozefa, Kollárova 628
Dedinská Eva, Matúškova 466
Habo Pavol, Nová doba 485
MUDr. Hlaváčiková Alžbeta, Partizánska 104
Hučala Jozef, Hviezdoslavova 326
Kiššová Klára, Hviezdoslavova 347
Mihok Viliam, Hattalova 476
Molitorisová Margita, Nová doba 499
Pažítková Libuša, Jesenského 631
Mgr. Potašová Helena, Hattalova 474
Regulyová Augustína, Mila Urbana 128
Vasek Daniel, Hviezdoslavova 30
Virostko Štefan, Štúrova 445
Žuffová Mária, Mieru 290

91 rokov
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Hrušková Anna, Štúrova 454
Pacíková Ľudmila, Nová doba 498
Suchánková Blažena, Matúškova 465

93 rokov
Papučíková Katarína, Nová doba 503

Našim jubilantom prajeme všetko len to najlepšie,
zdravie, šťastie a spokojnosť. Hodne životného
elánu do ďalších úspešných rokov Vášho života.
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KRÍŽOVKA PRE ČITATEĽOV NIŽNIANSKYCH OZVIEN

Vylúštenie krížovky zasielajte na adresu: noviny@nizna.sk alebo na adresu Nižnianske ozveny, Obecný úrad Nižná. Prosíme zasielateľov
mailov, aby napísali do správy svoje meno a adresu, inak mail nebude akceptovaný.Výherca obdrží od OcÚ vecnú cenu. Znenie krížovky z čísla 1/2015: „Niečo pre druhých, čo nás niečo stojí“. Vylosovanou výherkyňou sa stáva p. Veronika Čierna, z Matúškovej ulice,
číslo 469\5. Gratulujeme!
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úprava: Terézia Drozdová. Tlač: ID Reklama s.r.o, Tvrdošín. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravy článkov a príspevkov, v ktorých sa vyskytujú
vulgárne, osočujúce údaje a gramatické chyby.

